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Het project
Our Common Future 2.0 (OCF 2.0) is een innovatief crowdsourcing project rond 
duurzaamheid nu en in de toekomst. Met ruim vierhonderd mensen is in korte tijd een 
toekomstvisie ontwikkeld op negentien belangrijke maatschappelijke thema’s:

• Afval; 
• Bestuur;
• Duurzaamheid; 
• Maatschappij;
• Natuur;
• Economie;
• Energie; 
• Leiderschap; 
• Leren; 
• Mobiliteit; 

• Productie; 
• Sociale Media; 
• Spiritualiteit; 
• Toerisme; 
• Voeding; 
• Water; 
• Werk; 
• Wonen; 
• Zorg.

Meerstemmig debat over duurzaamheid
Het doel van dit project was om met elkaar op een ongewone manier na te denken 
over de betekenis en ontwikkeling van ‘duurzaamheid’. Al lang is die term niet meer 
het exclusieve domein van milieukundigen en ecologen. Het begrip duurzaamheid 
wordt voor steeds meer onderwerpen gebruikt. Dat is soms lastig want daarmee 
vervaagt de betekenis. Tegelijkertijd is die verbreding ook positief, want het geeft aan 
dat het debat over duurzaamheid zich steeds verder ontwikkelt.

Het project Our Common Future 2.0 presenteert dan ook niet dé definitie van 
duurzaamheid, maar toont juist meerdere invalshoeken van en opvattingen over 
duurzaamheid naast elkaar. Deze meerstemmigheid of polyfonie is een realistische 
afspiegeling van het maatschappelijke debat over duurzaamheid. Op de website van 
het project (www.ourcommonfuture.nl) staan over alle thema’s deelrapporten en 
uitgebreide samenvattingen voor wie verdieping zoekt.

Het resultaat is ook terug te lezen in het boek Duurzaam Denken Doen. Het boek is 
geschreven voor een breed publiek, voor mensen zoals jij en ik in Nederland, en niet 
speciaal voor wetenschappers, beleidsmakers of managers. De intentie is om een 
goed toegankelijk en prettig leesbaar boek aan te reiken. 

Net als in de werkelijkheid verloopt het debat soms analytisch en soms een tikje 
rommelig, soms met een vleugje humor of met kritiek, soms met onderbouwde 
bijdragen en af en toe met losse opmerkingen. Het is aan de lezer om door de tekst 
heen als het ware in debat te gaan met de honderden mensen die hebben 
meegedacht.

http://www.ourcommonfuture.nl/


Voorwoord
Toen ik besloot om mee te doen aan een project met een bijzondere 
samenwerkingsvorm, geïnitieerd door het projectbureau van OCF2.0, had ik nog geen 
idee waar ik aan begon: Crowd Sourcing. Het betekent zoveel als het samenbrengen 
van een grote groep mensen. De samenstelling binnen de themagroep ‘Wonen’ 
bestond uit circa 20 groepsleden, met een heel diverse samenstelling. Deze diversiteit 
aan opleidingen, werkgebieden en interesses leverde inspirerende en verrassende 
inzichten en oplossingen op. De uitdaging die wij met zijn allen zijn aangegaan, was 
om al deze inzichten en verschillen in meningen bij elkaar te brengen, en iedereen 
een zo evenredig mogelijke inbreng te laten verzorgen. Met als doel een zo consistent 
mogelijk document te laten ontstaan. 

Bij de opstart van het proces waren er nog veel onduidelijkheden. Nadat we elkaar 
een paar maal gezien en gesproken hadden en relatief veel tijd hadden uitgetrokken 
voor goede, inhoudelijke discussies, kwam de structuur gestaag beter in beeld. Dit 
heeft uiteindelijk geleid tot het maken van duidelijke keuzes ten aanzien van de 
gekozen subthema’s en de opzet van dit document. Wel wil ik graag opmerken dat in 
de afronding van het rapport niet iedereen tot in detail betrokken heeft kunnen zijn bij 
alle inhoudelijke teksten. Op basis van de verzamelde input en geschreven content is 
uiteindelijk een zestal leden  heel intensief bezig geweest met de afronding van het 
document.

Ik wil iedereen die aan dit rapport heeft meegewerkt en bijgedragen heel hartelijk 
danken voor zijn of haar inzet. Het enthousiasme en de energie die iedereen erin stak, 
heeft mij veel plezier gedaan. Vooral de heel verschillende invalshoeken die naar 
voren kwamen vond ik verassend en bieden mijns inziens nieuwe uitdagingen en 
kansen voor zowel bouwbedrijven als media- en adviesbureaus, overheden en niet in 
de laatste plaats de bewoner zelf.

Door de input van de groepsleden met expertise op het gebied van architectuur, 
gebieds-ontwikkeling, innovatiemanagement, projectmanagement, milieukunde, 
bouwkunde, communicatie, en zorg, denken wij niet alleen een deskundig maar ook 
een heel eigentijds en out-of-the box document te hebben voorgelegd. Ik ben 
benieuwd of het duurzaam wonen in 2035 zoals de teamleden van Wonen in OCF 2.0 
het schetsen ook uw toekomst is.

Met veel genoegen,
Susanne IJsenbrandt
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Duurzaam wonen in 2035

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Samenvatting
De term ‘wonen’ is breed en voor velerlei uitleg vatbaar. Het thema Wonen heeft 
in onze ogen zowel betrekking op de woonplek en haar bewoners, als op de 
woonomgeving, de woningmaterialen en het woongedrag met alles wat daarbij 
gebruikt wordt aan apparaten en materialen. We bespreken achtereenvolgens de 
verduurzaming van de woondynamiek, de woonmaterialen en de wooneconomie. 
Deze onderwerpen vertegenwoordigen de drie P’s uit het bekende duurzame 
ontwikkelingsmodel ‘People Planet Profit’. Per subthema blikken we eerst vooruit 
in de richting van ons doel: een duurzame samenleving in 2035. Dan gaan we 
bekijken wat ons tegenhoudt om dit doel te bereiken: welke belemmeringen zijn 
er en welke voorwaarden ontbreken? Om tenslotte stap voor stap te beschrijven 
hoe we deze belemmeringen uit de weg kunnen nemen.

Probleemstelling

We hanteren een probleemstelling met drie subvragen:  
a. Hoe kunnen we rekening houden met de dynamiek van wonen?
b. Hoe gaan we optimaal gebruikmaken van de omgeving en bronnen voor 
wonen? 
c. Hoe kun je de maatschappelijke en milieueffecten van wonen economisch 
waarderen? 

Onze analyse toont dat er erg veel factoren van invloed zijn op het wonen in 
Nederland. Voor de gewenste transitie naar duurzaamheid bieden demografische, 
economische, sociaal-culturele en technologische ontwikkelingen zowel kansen 
als bedreigingen. Er zijn dan ook vele routes uit te stippelen naar ons doel: 
duurzaam wonen in 2035. Eén ding is echter zeker: welke weg we ook kiezen, 
we zullen deze met z’n allen moeten bewandelen. Ieder van ons kan (en moet) 
een bijdrage leveren aan de ingrijpende veranderingen die nodig zijn om een 
werkelijke omslag te bereiken in onze manier van wonen en leven. Daarnaast 
spelen ook de overheid, kennisinstellingen, de bouwsector en de mediasector een 
cruciale rol. 

Antwoorden vervat in acties

De antwoorden op onze deelvragen blijken nauw met elkaar verbonden te zijn. 
Duurzame bouwmethodes zorgen niet alleen voor gesloten materiaalcycli, maar 
houden door de langtermijnvisie waarmee ze worden ontworpen, tegelijk ook 
rekening met veranderende bewonerswensen. Renovatie, herbestemming en 
sloop spelen niet alleen in op de veranderende samenstelling en spreiding van de 
bevolking, maar zijn in veel gevallen ook duurzamere oplossingen waarbij 
optimaal gebruik gemaakt wordt van bronnen. De economische waardering van 
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wonen versterkt en versnelt beide andere processen. Om de vele antwoorden op 
onze deelvragen inzichtelijk te maken, hebben we voor elk van de partijen die 
een rol spelen in de concrete invulling ervan, per tijdsblok van vijf tot tien jaar 
heldere acties geformuleerd. Deze acties zijn aan het einde van dit document 
samengevat in vijf matrices.

Tenslotte

We hebben gezien dat integraal ontwerpen en een interdisciplinaire 
samenwerking essentieel zijn voor een duurzaam bouwproces. Economische 
waardering van de maatschappelijke en milieueffecten van wonen kan het 
transitieproces aanmerkelijk versnellen. Een belangrijke taak voor de politiek is 
het activeren van de bevolking. Een regelrechte uitdaging, ook omdat dit 
uiteindelijk zal leiden tot vereenvoudiging van regelgeving en terugtrekking van 
de overheid. De transitie waar we voor staan, vraagt om enorme aanpassingen 
van de huidige situatie. Het beschikbaar stellen en verspreiden van informatie 
vormt hierin volgens ons de eerste stap. 
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1. Wonen in 2035
1.1. Inleiding
De term ‘wonen’ is breed en voor velerlei uitleg vatbaar. Wonen in de breedste 
zin van het woord richt zich op het creëren van een habitat 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Habitat) waarin je je veilig, rustig en gezond kunt 
terugtrekken en ontplooien, in synergie met de natuurlijke omgeving. 

Ons thema 'Wonen in 2035' kan betrekking hebben op zowel een woonplek, 
als op de woonomgeving, de woningmaterialen of het woongedrag. De woonplek 
is de ruimtelijke inrichting van de woning, maar ook de bewonerssamenstelling. 
De woonomgeving is de fysieke invulling van de ruimte buiten het huis, maar ook 
de wisselwerking met de nabije samenleving. De woningmaterialen zijn de 
grondstoffen die gebruikt worden voor de bouw, maar ook de manier waarop 
deze grondstoffen worden verwerkt. Onder woongedrag verstaan wij de 
activiteiten die binnen de woning plaatsvinden, maar ook de apparaten en 
materialen die in en om het huis gebruikt worden. Al deze elementen komen in 
dit document uitgebreid aan de orde en zullen in relatie worden gebracht met de 
invloed die zij hebben op onze wooneconomie. Wanneer we streven naar een 
duurzame manier van leven en wonen in 2035, zullen we talloze keuzes moeten 
maken op elk van deze onderdelen. Hoe we tot de keuze zijn gekomen van de 
verschillende subthema’s is terug te lezen in de procesbeschrijving in Bijlage 1. 

In deze studie zijn wij op zoek gegaan naar de invloeden die genoemde 
onderwerpen hebben op de woondynamiek, woonmaterialen en wooneconomie. 
Deze zijn gedurende het onderzoek langs verschillende tijdslijnen gezet om in 
overzichtelijke stappen te beschrijven hoe wij tot een duurzame samenleving 
kunnen komen. Zoals ook de eerste versie van Our Common Future, het 
Brundtland-rapport uit 1987, als doel had, hopen wij hiermee bij te kunnen 
dragen aan de vergroting van de bewustwording die nodig is om duurzaam 
wonen te versnellen.

We realiseren ons dat dit rapport een schets is van een ideaalbeeld, dat een 
bereidheid tot doorpakken vereist die in de praktijk vooralsnog te vaak 
ontbreekt. Maar als je zelfs in een visiedocument als dit de lat niet hoog legt, 
schep je nooit de werkelijkheid die je voor ogen hebt.

In de volgende paragrafen geven we alvast een inkijkje naar de onderwerpen die 
we binnen de subthema’s bespreken.

De woondynamiek: gevoel (intuïtie) versus ratio (logica)

We zullen de uitdagingen waar Nederland voor staat, vanuit verschillende 
invalshoeken bekijken. Het eerste perspectief is vanuit de beleving van de 
Nederlanders als groep en de tweede vanuit de bewoner zelf. Deze beide 
perspectieven kunnen we beschouwen als de visie vanuit de ‘rechter hersenhelft’, 
de intuïtie of als de ‘gevoelswereld van wonen’. Zodra we spreken over de fysieke 
factoren die van invloed zijn op deze beleving, wordt onze beschrijving rationeel. 
Fysieke factoren van de wereld om ons heen zijn belangrijk, maar net zo groot is 
de invloed en het belang van de verbeelding alsook de ethiek in de zin van 
waarden en normen.

8
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Is duurzaam wonen een middel om te komen tot gelukkig wonen? Welke 
maatschappelijke veranderingen oefenen invloed uit op de woondynamiek en 
gaan ertoe leiden dat wij - individueel en gezamenlijk - aan het werk gaan om 
een comfortabele, gezonde woonomgeving te realiseren? Hier worden de wensen 
van de bewoner, de beleving, verbonden met de realiteit, de ratio. Welke waarde 
en welk imago geven wij aan de kwaliteit van wonen? 

Op dit moment, anno 2010, zijn wij afhankelijk van een enorme bestaande 
woningvoorraad, zo'n 95% van de totale woningvoorraad en zijn economische 
waarde (http://www.bestaandewoningbouw.nl/waardenontwikkeling-
woningvoorraad/).

De huidige woningvoorraad lijkt zelden energieneutraal en het duurzaam 
opwaarderen ervan lijkt in eerste instantie meer belemmeringen op te leveren 
dan dat het uitdagingen biedt. Diezelfde woningvoorraad ondersteunt niet de 
duurzame levensstijl waarnaar we streven, en waarin wij grondstoffen- en 
energiestromen beheersen. Hoe gaan wij met deze bestaande gebouwen om 
wanneer geen gevoel van urgentie bestaat voor de duurzame aanpassingen? Het 
openstaan voor duurzaam wonen zal kunnen ontstaan als er vooral op de 
voordelen wordt gewezen en de mogelijke gevolgen. Een volgende stap is het 
kunnen en willen veranderen, waarna we overstappen naar de uitvoering en het 
volhouden, waarbij de collectieve zelfredzaamheid, de eigen betrokkenheid en de 
beleidsinstrumenten een belangrijke rol spelen. 

Een andere actueel gegeven is dat de huidige bevolkingsamenstelling vergrijst 
en de groei van de bevolking stabiliseert, zie afbeelding 1.

De behoefte aan diverse woonvormen zal veranderen door de te verwachte 
toename van het aantal alleenstaanden en éénoudergezinnen. Deze 
woondynamiek draagt ertoe bij dat niet alle bestaande woningen zo flexibel en 
geschikt zijn om aan deze steeds veranderende vraag te voldoen. Naar 
verwachting zal de totale woonbehoefte langzaam afnemen en staan we voor de 
enorme uitdaging om de bestaande voorraad te transformeren naar een 
duurzame inrichting: ze energieneutraal maken en geschikt maken om makkelijk 
aan te passen aan veranderde woonwensen. Woongebouwen die niet meer aan 
deze voorwaarden kunnen voldoen, worden beoordeeld om vervolgens alsnog te 
worden gesloopt. Welke vakhanden hebben wij straks beschikbaar om duurzame 
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bouw te realiseren, wanneer werkenden in de minderheid zijn en er eerder 
minder dan meer vakkrachten zijn?

Woonmaterialen: ongewijzigde basisingrediënten

Voordat wij naar de voorgestelde oplossingen en de toekomstvisie kijken, 
schetsen we eerst beknopt hoe we op het punt zijn beland waar we ons nu 
bevinden. Door de verschillende hoofdstukken van het rapport heen, worden 
flarden geschetst van onze woongeschiedenis  Een paar ijkpunten springen 
daarbij in het oog: Circa 1800: de eerste ontwikkelingen van een (wereld-) 
economie gebaseerd op het kapitalisme, is met de opkomst van de industriële 
revolutie geboren (nl.wikipedia.org/wiki/Opwarming_van_de_Aarde). In 1901 
introduceert Nederland de eerste woningwet (nl.wikipedia.org/wiki/Woningwet). 
Sinds 1950 worden in Nederland op grote industriële schaal fossiele brandstoffen 
gebruikt. In 1973 piekt voor het eerst de olieproductie (Rifkin, J., De 
waterstofeconomie, schone en duurzame energie voor iedereen (2004), pagina 
24) en hiermee werd de eerste wereldwijde oliecrisis een feit. In 1987 zette Our 
Common Future, beter bekend als het Brundtland-rapport, ons op het spoor naar 
een betere wereld en toekomst. Maar wat is er nu eigenlijk sinds die tijd 
veranderd in de toepassingen van woonmaterialen? De ingrediënten zijn 
grotendeels hetzelfde gebleven: hout, glas, steen, beton en staal. Grote 
machinerieën die ingezet worden voor de bouwlogistiek, lopen grotendeels nog 
steeds op diesel. Afval wordt (her)gebruikt als fundering, zoals betonpuin dat nog 
steeds onder asfaltwegen wordt aangebracht. Wat is de kwalitatieve bijdrage 
geweest van 136.500 regels aan bouw- en woningvoorschriften? Veiligheid? 
Leefbaarheid? Comfort? 

Uiteindelijk kunnen we vaststellen dat er de afgelopen eeuwen in de basis niet 
veel veranderd is in onze bouwmethodes en -techniek. Om daadwerkelijk een 
ombuiging te maken in ons streven naar een duurzame manier van leven en 
wonen in 2035, zijn er nog vele cruciale en ingrijpende stappen nodig. 

Wooneconomie: 
regelgeving en creativiteit

Wij zien de huidige trends van voorschriften, bijvoorbeeld om de energieprestatie 
voor nieuwe en bestaande woningen te verbeteren, als een zegen. Het is een 
stok achter de deur om de bewustwording te activeren binnen de gehele 
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economische sector van bouwen, ontwikkelen, en wonen om energieneutrale 
woningen te realiseren en in stand te houden. De effecten van onze wooncultuur 
op het milieu is enorm, aangezien hier de grootste milieu-impact verborgen zit 
binnen de gehele levenscyclus van het produceren, ontwikkelen, bouwen, 
bewonen en in stand houden van de bestaande woningvoorraad. De bestaande 
woningen vormen dan ook het grootste struikelblok op de weg naar een 
duurzame wooneconomie. Om de duurzame verbetering van de bestaande 
woningen voor elkaar te krijgen wordt nog onvoldoende ruimte geboden aan 
participatie, innovatie en creativiteit binnen bestaande en nieuwe wijken. De 
sociale samenhang ontbreekt vaak nog te zeer om initiatieven binnen wijken 
succesvol te laten zijn. Daardoor, en door de strenge regelgeving en de controle 
op handhaving, worden eigen initiatieven als complex, slepend en als risicovol 
ervaren. 

1.2. Visie
Het ontwikkelen van visionaire toekomstbeelden is belangrijk om ruimte te 
bieden aan kansen die er nu liggen. We kunnen ons tenslotte alleen in een 
bepaalde richting ontwikkelen wanneer we ons voor kunnen stellen hoe deze 
toekomst eruit ziet. In deze paragraaf schetsen we een beeld hoe wonen anno 
2035 er uit kan zien. 

In 2035 heeft de vergrijzing en gezinsverdunning zo'n invloed op onze 
wooncultuur gehad dat de structuur en de dynamiek van steden sterk is 
veranderd. De steden zijn steeds verder verdicht  en uitgegroeid tot een enorme 
metropool (stedenlint). De landelijke omgeving kent enkele kernregio's en de 
natuur heeft hier voornamelijk veel ruimte teruggekregen. De structuur en 
dynamiek binnen de wooncultuur zijn gebaseerd op een holistische visie en 
afgestemd in balans met zijn natuurlijke en zijn sociale omgeving.  Verder zal er 
een toename zijn in meervoudig en intensief gebruik van ruimte en gebouwen, 
waarbij de diverse gebruiksfuncties kunnen zijn verweven. Men bouwt letterlijk 
flexibel, de hoogte, in maar ook door het overkluizen van snelwegen en het 
ondertunnelen van de infrastructuur. De woonomgeving draagt bij aan en maakt 
gebruik van het ecologische systeem met als grootste toegevoegde waarde: 
optimalisatie, functionaliteit en zelfvoorzienendheid.
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Autonome steden zijn zo georganiseerd 
dat ze zelfvoorzienend zijn (autarkisch) 
qua energie, voedsel, water, natuur en 
leefbaarheid. De dreiging van 
natuurrampen, waarvan in Nederland de 
stijging van de zeespiegel de grootste is, 
en de klimaatveranderingen, hebben het 
algemeen levende besef versterkt dat we 
niet tegen de natuur moeten vechten 
maar in synergie met de natuur moeten 
leven en wonen. Als gevolg hiervan 
wordt, gezien de beperkte ruimte in 
Nederland, bijvoorbeeld het aanwezige 
wateroppervlak zo volledig mogelijk benut. 
Op het water in en nabij de steden zien we autonome, zelfvoorzienende 
drijvende woonwijken ontstaan. Deze woonwijken deinen op de getijden en 
waterspiegel mee en groeien uit tot op zichzelf staande steden.

Op sociaal-maatschappelijk gebied faciliteert de woonomgeving de bestaande 
sociale structuren, culturen en individuen in hun interactie en leefwijze. De 
bewoner kiest bewust voor een duurzame woonomgeving, waarbij nieuwbouw 
vraaggedreven is ontwikkeld en de bestaande bebouwing duurzaam gerenoveerd. 
Duurzaam wonen wordt vanzelfsprekend, beloond in de vorm van geld, tijdwinst 
en een optimaal wooncomfort. Bewoners zijn door de beschikking van digitaal, 
vrij toegankelijke, eenduidige informatie goed geïnformeerd en voelen zich 
hierdoor betrokken en verbonden met hun directe woonomgeving. 

Zoals we al schreven, zijn de gebouwen gerenoveerd of (her)ontworpen en 
gebouwd op basis van een flexibele en efficiënte bouwmethodiek. Gebouwen 
kunnen eenvoudig van bestemming veranderen al naar gelang de demografische 
veranderingen in de maatschappij. Een kerk kan een school worden en een 
school een woningcomplex voor alleenstaanden. Men kan het wonen en de 
naaste voorzieningen afstemmen al naar gelang de behoefte. In de ochtend kan 
een ruimte voor de opvang van jonge kinderen dienen en later die dag dienst 
doen voor een religieuze bijeenkomst of een vergadering van de wijkvereniging. 
Deze flexibiliteit is verder ontwikkeld door gebruik te maken van een brede en 
transparante samenwerking op alle mogelijke niveaus binnen de samenleving. De 
gebouwde omgeving, zowel bestaand als nieuw, wordt zo effectief benut, is 
efficiënt te onderhouden en flexibel voor hergebruik. De woonomgeving is 
gefinancierd, gerealiseerd en in sommige gevallen geëxploiteerd op basis van 
een model waarin naast economische ook de maatschappelijke kosten en 
opbrengsten zijn meegewogen bij het maken van keuzes en het bepalen van de 
waarde. Deze afwegingsmethodiek zorgt er eveneens voor dat het woningaanbod 
en de wijze van aanbieden van woningen aansluit op vragen vanuit de 
maatschappij en de werkelijke behoefte van de bewoners.
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Stedenlint

Bovenstaande ontwikkelingen hebben in 2035 geleid tot het ontstaan van een 
stedenlint. Zeven compacte stedelijke regio’s (metropolen) verbonden door 
minder compacte stedelijke bebouwing, afgewisseld met veel groen. Daarbuiten 
hebben de natuur en het landelijk gebied veel meer kwaliteit en ruimte gekregen 
dan anno 2010 het geval is.

Historische stads- en dorpskernen zijn blijven bestaan en hebben een 
kwaliteitsslag gemaakt. Niet iedere kern beschikt over alle voorzieningen of een 
bedrijventerrein, maar met de mogelijkheden van het digitaal winkelen, digitaal 
zakendoen en dergelijke, zijn vele voorzieningen komen te vervallen. 

In krimpregio’s, waar steeds meer bewoners wegtrekken, worden na het 
vrijkomen van een woning de resterende bouwmaterialen verkocht en de grond 
teruggegeven aan de overheid. Aangezien steeds meer mensen zich 
concentreren in de steden van de Randstad en de gewonnen gebieden op zee, 
zijn extra huizen in Twente niet meer nodig. Buiten de Twente-Randstad (het 
voormalige Almelo, Hengelo en Enschede) is de hele streek een natuurlandschap 
geworden. Met de herinrichting van steden, in de zin van herbestemmen, 
efficiënt en meervoudig ruimtegebruik, zijn de bestemmingsplannen gaande de 
transitie opener en flexibeler geworden om steeds mee te buigen met de 
veranderende vraag. (http://www.welvaartenleefomgeving.nl/steden.html). 

1.3. Wat houdt ons tegen? 
Vragen die in deze paragaaf worden behandeld en waar wij binnen dit onderzoek 
een antwoord op trachten te geven zijn:

• Waarom is het tot op heden niet gelukt?
• Waar staan wij nu binnen de overgangsfase (de transitie)?
• Welke problemen zijn er te overwinnen of te doorbreken? 

De dynamiek van onze maatschappij: Economie 

Om te begrijpen waar wij momenteel staan, is het belangrijk te weten waaruit de 
basisvoorwaarden binnen onze huidige maatschappij zijn voortgekomen. 
Hiervoor brengen wij kort in beeld waarop de economie in onze westerse 
maatschappij is gebaseerd. Het economische model gaat uit van de drie 
productiefactoren arbeid, kapitaal en natuurlijke hulpbronnen. Sinds het ontstaan 
van dit model is de economie steeds complexer geworden en verweven  geraakt 
met de wereldeconomie. In de meest ruime en algemene betekenis is economie 
de wetenschap die bestudeert hoe de mens met schaarse middelen handelt om 
zijn behoeften te bevredigen. (Schoenmaker, B., 2009. InnovatieNetwerk pag. 8)

Voorts is het zo dat onze welvaart, de kwalitatieve maatstaf om te meten hoe 
goed het binnen een maatschappij gaat, is gekoppeld aan maximale groei en 
krimp. Hierbij wordt onvoldoende de vraag gesteld welke effecten deze groei en 
krimp hebben op de woondynamiek, op de maatschappij en op het milieu. De 
huidige marktwerking richt zich te veel op de behoefte die onvoldoende is 
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afgestemd op de vraag van de eindgebruikers. Hierdoor gedraagt dit model zich 
eenzijdig en reageert het onvoldoende op de werkelijke factoren die van invloed 
zijn op de woondynamiek.

Dit kapitalistische economisch model heeft gedurende de opkomst van het 
industriële tijdperk een aantal belangrijke aspecten over het hoofd gezien. De 
meest cruciale is die van de inzet van de natuurlijke hulpbronnen en het besef 
dat die uitgeput kunnen raken. Het eerste signaal hiervoor kwam in de jaren 
zeventig toen de olieproductie sterk werd beperkt en er een crisis ontstond met 
wereldwijde gevolgen, ook op onze wooneconomie. Na deze periode brak het 
beseft door dat we te veel afhankelijk zijn van deze eindige hulpbronnen.

In Nederland worden de meeste plannen voor woningen ontwikkeld zonder 
voorafgaand aan de eindgebruikers te vragen wat zij nu werkelijk willen in hun 
woning, in hun straat, in hun wijk of in hun stad. De participatie van toekomstige 
gebruikers in de ontwikkelingsfase speelt nauwelijks een rol en wordt vaak 
eerder als verstorend gezien dan als een toegevoegde waarde. Dit heeft als 
gevolg dat er wijken worden ontwikkeld waarbinnen bewoners uiteindelijk niet 
tevreden wonen, de sociale samenhang ontbreekt, met uiteindelijk verpaupering 
tot gevolg. Binnen de gehele bouwkolom zal men tot innovatieve maatregelen en 
samenwerkingsverbanden moeten komen, waarbij zowel vertikaal als horizontaal 
samengewerkt moet worden. De systeemfouten binnen het marktmechanisme 
van prijsafspraken en monopolieposities kunnen hiermee aan banden worden 
gelegd, zodat de bijsturing van markten door de overheid sterk verbeterd kan 
worden en bewoners een volwaardige plaats krijgen in het meebeslissen over 
hun woonomgeving (Schoenmaker, B., 2009, InnovatieNetwerk pag.13 en 45-46)

Ecologische economen pleiten voor een combinatie van instrumenten: sociale 
(informatie, participatie, sensibilisatie, convenanten, educatie), juridische 
(normering) en economische (heffingen, belastingen, subsidies, verhandelbare 
rechten). De reeds bestaande meetinstrumenten (maatlatten) dienen 
multidisciplinair verder ontwikkeld te worden zodat zij effecten die ten grondslag 
liggen aan en invloed uitoefenen op de wooneconomie, nauwkeurig in kaart 
brengen. Deze instrumenten kunnen op innovatieve wijze onze milieu-impact, 
het welzijn en de welvaart meten, registreren en kwalificeren. Verder zullen deze 
over het algemeen digitale instrumenten er toe bijdragen dat er een zogeheten 
benchmark- en assesmentcultuur ontstaat. Dit biedt kansen, in een nieuwe vorm 
van sociale controle, om de houding ten aanzien van duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord gedrag te verbeteren. Benchmarking zal invloed 
kunnen uitoefenen op de competitie en de concurrentie gerelateerd aan het 
imago en de reputatie van een merk, wat ook de houding van individuen positief 
kan beïnvloeden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Benchmark.  

Woningen, wijken, stedelijke gebieden zelfs regio's, landen en werelddelen 
kunnen hier eenvoudig mee gewaardeerd worden. (Versteeg, F., Poolen, M.,  
Rijn, van, D. Opstelten, I., (2009),  Interdepartementale Programmadirectie  
Energietransitie, Vrom 9013, p.19) . 
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Door internet en de opkomst van 
sociale media en 
communitybuilding zal hier de 
komende jaren technologische 
vooruitgang plaatsvinden waarmee 
eenvoudig inzicht gegeven wordt 
hoe duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord men zich gedraagt op 
afzonderlijke activiteiten of totale 
performance. Hiervoor wordt men 
beloond en in relatie tot ons 
onderwerp ‘wonen’, zullen de 
woonlasten toenemen als men zich 
minder duurzaam of minder 
maatschappelijk verantwoord 
gedraagt. Een voorbeeld hiervan, gebaseerd op indicatoren, is het 
energietransitiemodel, www.energietransitiemodel.nl/ waarmee eenvoudig kan 
worden vastgesteld hoeveel energie er wordt gebruikt in een bepaald gebied en 
welke kosten hierbij door de maatschappij moeten worden opgebracht. Maar ook 
het Wereld Natuur Fonds heeft een soortgelijke maatlat. Binnen de bouw- en 
architectuurbranche zijn dergelijke meetinstrumenten in ontwikkeling. Ze zullen 
de mate van duurzaamheid, op niveau van de woning of een gebied, en de 
milieueffecten in beeld kunnen brengen. Enkele voorbeelden hiervan zijn al de 
Nationale Adaptiescan (online instrument van Buildingdesk/Tauw, assisteert bij 
het evalueren van bestaand beleid op gebiedsniveau ten aanzien van 
klimaatverandering), DPL (DuurzaamheidsProfiel van een Locatie is een 
computerprogramma van IVAM, UvA, BV en TNO, integreert duurzaamheid in de 
ruimtelijke planning op wijkniveau en meet en vergelijkt duurzaamheid met een 
referentiewijk op basis van PPP) , The Eco-indicator 99 (Ministerie van VROM), 
ECOserve Indicator Tool (Comm. of the EU  versie 1.1. februari 2005, de 
milieubeoordelingsinstrument voor de constructie-industrie), GPR gebouw / 
Stedenbouw en Onderhoud drietal Webbased Bepalingsmethode voor 
duurzaambeleid om prestatie van  gebouwen inzichtelijk te maken (gemeente 
Tilburg en W/E adviseurs 2004 – 2011), en BREEAM-NL is sinds september 
2009 een vrij nieuwe beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van 
gebouwen te bepalen. De methode omvat verschillende keurmerken. Maar ook 
het energielabel. Dit zogenoemde EPA-label meet de duurzaamheid, zij het 
voornamelijk op het binnenmilieu, de energie-efficiëntie en het energiegebruik. 
Hiermee wordt onze gezamenlijke verantwoording op milieu- en 
maatschappelijke effecten integraal afleesbaar. Het meten op diverse indicatoren 
uit verschillende disciplines binnen de maatschappij vergt een interdisciplinaire 
samenwerking (uit; Drie lijnen van duurzaam bouwen, C.A.J. Duivestein (1995), 
afbeelding 4. Een horizontale samenwerking, waarbij ook de bewoners en 
bestuurders worden betrokken, zal hierbij gewenst zijn. De ethiek rondom 
waarden en normen zal door de openheid die deze informatie geeft ertoe 
bijdragen dat bewoners een andere houding aannemen binnen hun 
woonomgeving.
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De klimaatveranderingen en uitputting van hulpbronnen 

Eén van de belangrijkste punten van bewustwording op wereldniveau is die van 
de eindigheid van onze natuurlijke niet-hernieuwbare hulpbronnen. Met deze 
bewustwording is in 1987 het rapport Our Common Future geschreven. Destijds 
bood dit rapport een 'roadmap' naar de toekomst, een transitie naar een 
duurzame samenleving, ook voor de generaties na ons. Helaas wordt met de 
dreigingen van natuurrampen en milieuvervuilingen steeds beter waarneembaar 
wat de effecten van menselijke gedrag zijn. De gedragsverandering die hier 
nodig is om de impact teniet te doen door minder te willen verbruiken, minder 
afval te produceren, zorgzamer te zijn voor onze leefomgeving, onze habitat, 
wordt als een enorme opgave ervaren. Zeker door ons verworven welvaartniveau 
is dit een enorme opgave. Voor de meeste mensen voelt duurzaam leven eerder 
als een stap achteruit dan een stap voorwaarts. Zolang wij niet de milieueffecten 
van onze gedragingen inzien en onze eigen verantwoording hiervoor nemen, 
wordt het uiteindelijke tipping point bereikt van onze gemeenschap: een 
hoogtepunt dat een gedwonen keerpunt blijkt in een verspillende levenswijze. 
Binnen onze huidige wereldeconomie zal dit grote gevolgen hebben. 

Ook al verloopt deze bewustwording stroef, gelukkig omarmen steeds meer 
mensen het verantwoord omgaan met ons ecosysteem en neemt het bewustzijn 
dat wij zelf onderdeel uitmaken van dit systeem, steeds verder toe. Een 
kredietcrisis, die duidelijke gevolgen heeft voor onze huidige wooneconomie, lijkt 
deze bewustwording te versterken. Pas als er geen weg terug lijkt, zijn we in 
staat verantwoording te nemen en worden we gedwongen om slimme 
oplossingen te bedenken. Pas dan lijken we tot nieuwe inzichten te kunnen 
komen die mogelijk een technologische evolutie teweeg brengen. Er zijn nieuwe 
concepten en inzichten ontstaan waarvan de driestappenstrategie momenteel de 
meest concrete is en die als strategie binnen allerlei disciplines in de 
maatschappij worden opgepakt. Alleen dit inzicht heeft al velen uitgedaagd tot 
nieuwe ontwikkelingen in de zin van burgerparticipatie, zorg en ecologie voor de 

16

Afbeelding 4: Stromen, gebieden en actoren vormen de strengen 
van de lijn ‘duurzaam bouwen’.



OCF-themarapport Wonen

ontwikkeling van alternatieve economische systemen om een gezonde 
wooneconomie te blijven waarborgen. 

Leefbaarheid en gedragsverandering bij burgers activeren 
(bewustwording)

Veel mensen leven in het spanningsveld tussen de bewuste of onbewuste wens 
te ‘vertragen’ en de al dan niet zelf gekozen noodzaak tot snel leven. Vaak wordt 
er een plek gezocht die ergens binnen dat bereik ligt. Het dualisme tussen onze 
afhankelijkheid van de natuur en de wens een comfortabel en ontspannen leven 
te leiden, komt in de optimale leefomgeving tot een hoogtepunt. Binnen allerlei 
initiatieven die anno 2010 waarneembaar zijn, lijkt er een steeds grotere groep 
open te staan voor gedragsverandering. Deze nieuwe werkvorm die zich al in de 
jaren '80 ontwikkelde, is gebaseerd op de ‘open space technology’ 
(www.openspaceworld.org/dutch/index.html). Een groep mensen komt op eigen 
initiatief samen om op een positieve manier sturing te geven aan hun eigen 
verantwoording. 

Het eerder beschreven economische stelstel dat in ongeveer tweehonderd jaar 
is opgebouwd, kan niet zomaar aan de kant worden geschoven. We hebben nog 
een hele weg te gaan om dit ‘open space’ concept binnen de maatschappij een 
plek te geven. We staan aan het begin van deze hervorming; te beginnen met 
nieuwe inzichten, nieuwe manieren van samenwerken en samen oplossen. Deze 
nieuwe manier van ontwerpen en ontwikkelen, het zogheten omgekeerde 
denken, lijkt ook een goed concept om tot nieuwe inzichten en oplossingen te 
komen. In plaats van de aanbodzijde te sturen, zal juist de vraagzijde actief 
betrokken moeten worden (nl.wikipedia.org/wiki/Top-down_design). Doordat de 
eindgebruikers betrokken worden bij de planontwikkeling voor woningen, 
woonwijken, stadsvernieuwingen en dergelijke, ligt er een kans om de sociale 
samenhang en de uiteindelijke leefbaarheid in de wijken beter te waarborgen. 
Door deze manier van samen ontwikkelen zal de communicatie over en weer, 
ontstaan tussen overheid, diverse sectoren en de burger, verbeteren en een 
positieve invloed hebben op ons woonklimaat. Deze openbare interactieve 
groepssessies zouden vanuit de markt en de overheid moeten worden geïnitieerd 
ten behoeve van een wijk of een stad waarbij bewoners, ondernemers, 
ontwerpers en andere direct betrokkenen gezamenlijk een idee tot een ontwerp 
uitwerken. De ervaringskennis van de bewoners, de eindgebruikers krijgt 
hierdoor een volwaardige plaats naast de professionele kennis die wordt 
ingebracht door politici, ambtenaren, bouwers stedenbouwkundigen en 
ontwerpers.

De eerste stappen tot verandering lijken hiervoor te zijn gezet door de burgers 
en de markt zelf, met mogelijk de wedergeboorte van de lokale gemeenschap. 

In Nederland zijn vele initiatieven in wording en zij zullen een grote 
innovatieve bijdrage kunnen leveren in de woondynamiek binnen de discussie 
van meer samenwerking, van grotere leefbaarheid en het activeren van de 
gedragsverandering. De meest zichtbare beweging waarbinnen groepsbelang een 
grote rol speelt is die van de ‘transition town’ initiatieven, een nieuw aanpak van 
community building of maatschappelijk activisme die in vele steden al actief is. 
(Hopkins, R., (2008/2009) zie www.transitiontowns.nl)
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Een andere sociaal-maatschappelijke ontwikkeling die zich momenteel in de 
veelal grote steden ontwikkelt, is die van de zogenaamde ‘hub communities’ 
waarin wonen, werken, netwerken en socializen wereldwijd hand in hand gaan 
(thehubrotterdam.blogspot.com/ en www.the-hub.net/).  Deze maatschappelijke 
ontwikkelingen geven nieuwe uitdagingen in de manier van samen wonen en 
werken. Het biedt kansen om burgers te informeren, onduidelijkheden weg te 
nemen, de betrokkenheid bij de eigen wijk te vergroten en uiteindelijk 
duurzaamheid te omarmen.

Veranderende sociale dimensies 

Anno 2010 wordt langzaam steeds zichtbaarder welke sociaal-maatschappelijke 
verschuivingen een belangrijke rol gaan spelen en daarmee tevens invloed gaan 
uitoefenen op het vormgeven van onze toekomst. Een aantal hiervan benoemen 
we hier. 

• De toenemende vergrijzing en de hiermee toenemende vraag om zorg en 
tevens de afname in het aantal werkenden die voor de verzorgingstaat zorg 
dragen. 
• De toenemende gezinsverdunning, de veranderende gezinssamenstelling en de 
sociale samenhang binnen wijken versus de toename van de individualisering zal 
tot nieuwe samenwerkingvormen leiden. 
• Tevens signaleren we de toename van flexwerken, ook wel het nieuwe werken 
genoemd, door onder meer een stijging van het aantal zelfstandigen. 
• De dynamiek van wonen, die de voornoemde veranderingen met zich mee 
zullen brengen, kan direct van invloed zijn op de eisen die zullen worden gesteld 
bij het toepassen van woonmaterialen, de manier van wonen, samenleven, 
werken en netwerken (zie hiervoor de voorgaande paragraaf). 

Verder zal tevens steeds concreter de vraag moeten worden beantwoord hoe 
maatschappelijk verantwoord hiermee om te gaan, wetende welke gevolgen en 
effecten deze veranderde woondynamiek met zich meebrengt. Om een sociale 
samenhang binnen wijken te kunnen waarborgen en om gezamenlijk tot een 
duurzame samenleving te komen is het belang van collectieve zelfredzaamheid 
en het sociaal evenwicht van net zo groot belang als dat van het ecologisch 
evenwicht in de directe omgeving. Dit wordt onder meer bereikt door de 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid te vergroten in een steeds opener 
wordende maatschappij waarbinnen onderling vertrouwen, solidariteit en 
collectief belang kan groeien. Zonder kennis geen betrokkenheid en zonder 
betrokkenheid geen besef van duurzaamheid.

1.4. Probleemstelling
Wanneer we de vele vragen, die we tegenkomen in onze zoektocht naar 
duurzaam wonen in 2035, indikken tot de kern, komen we tot een 
probleemstelling met drie subvragen:  

a. Hoe kunnen we rekening houden met de dynamiek van wonen?
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b. Hoe gaan we optimaal gebruikmaken van de omgeving en bronnen voor 
wonen? 
c. Hoe kun je de maatschappelijke en milieueffecten van wonen economisch 
waarderen? 

Door grondig én breed op zoek te gaan naar de antwoorden op deze vragen, 
hopen we met ons document een bijdrage te leveren aan een transitie naar een 
duurzame inrichting en aanpak van een maatschappelijk aspect dat ons allemaal 
ten diepste raakt: wonen. 

1.5. Leeswijzer
Allereerst gaan wij in hoofdstuk 2, Verduurzaming van de woondynamiek, 
uitgebreid in op de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn 
op het wonen, om vervolgens dieper in de wensen en behoeften van de bewoner 
te duiken. In hoofdstuk 3, Verduurzaming van de woonmaterialen, komen 
diverse bouwmethoden en het gebruik van duurzame materialen aan bod. Allerlei 
technologieën, nieuwe ontwikkelingen, uitdagingen en reeds beproefde 
concepten worden in dit hoofdstuk belicht en toegelicht. In hoofdstuk 4 komt de 
verduurzaming van de wooneconomie aan de orde. We  beschrijven hoe de 
gevolgen van ons handelen financieel kunnen worden gewaardeerd op basis van 
maatschappelijke en milieueffecten. Deze onderwerpen vertegenwoordigen in 
onze ogen de drie P’s uit het bekende duurzame ontwikkelingsmodel ‘People 
Planet Profit’. Per subthema blikken we eerst vooruit in de richting van ons doel: 
een duurzame samenleving in 2035. Dan gaan we bekijken wat ons tegenhoudt 
om dit doel te bereiken: welke belemmeringen zijn er, welke voorwaarden 
ontbreken? Om tenslotte stap voor stap te beschrijven hoe we deze 
belemmeringen uit de weg kunnen nemen. In hoofdstuk 5 beschrijven we de 
samenhang tussen de diverse hoofdstukken en subthema’s, en geven in 
duidelijke acties aan hoe we de transitie naar duurzaam wonen  in 2035 tot stand 
kunnen brengen. We eindigen met de conclusie in hoofdstuk 6 waarin we heel 
bondig antwoord geven op de vragen die als uitgangspunt dienden voor dit 
document.
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2. Verduurzaming van de woondynamiek 
2.1. Inleiding
In de centrale probleemstelling stellen wij ons de vraag: “Hoe kunnen we 
rekening houden met de dynamiek van wonen?” De termen ‘dynamiek’ en 
‘wonen’ hebben hier betrekking op de mate waarin zowel de bewoner van 
Nederland als de Nederlandse maatschappij zelf, kunnen bijdragen aan de 
transitie naar een meer duurzame leefstijl en leefomgeving. 

De verduurzaming van de woondynamiek richt zich op huidige en gewenste 
duurzame ontwikkelingen binnen en buiten de woning. Het begrip wonen is te 
definiëren als het omhullen en het tot uitdrukking brengen van behoeften en 
wensen van een individu (Pinkster en Van Kempen, 2002). De keuze voor een 
bepaald type woning of een bepaalde woonomgeving is mede afhankelijk van 
sociaal-culturele, economische en technologische ontwikkelingen in de gebouwde 
omgeving. Het element ‘People’ uit de drie overbekende P’s vertalen we in dit 
hoofdstuk respectievelijk naar een sociaal-maatschappelijke context (2.2) en 
naar een context waarin de behoeften en wensen van de bewoner zelf centraal 
staan (2.3).

De vraagstelling “Hoe kunnen we rekening houden met de dynamiek van 
wonen?” komt voort uit onze opvatting dat de wens van de gebruiker nu vooral 
kortetermijngericht is én dat de markt momenteel te weinig vraaggestuurd is. In 
de volgende paragrafen worden ontwikkelingen ten aanzien van de levensfase en 
stijl van de bewoner, vormgeving van de gebouwde omgeving, demografie en 
binding met de woonplaats in beeld gebracht. De komende 25 jaar krijgt 
Nederland te maken met sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen: de groei en 
krimp van regio’s, de leefbaarheid van de woonomgeving, gedragsverandering bij 
bewoners en veranderende sociale verhoudingen. Deze veranderingen stellen 
andere eisen aan het wonen. Het zijn ontwikkelingen die stuk voor stuk een 
uitdaging vormen voor de transitie naar een meer duurzame woonomgeving.

We ontwikkelen zowel vanuit een sociaal-maatschappelijke context als vanuit 
het oogpunt van de bewoner een visie, waarin we bestaande obstakels onder 
ogen zien en een pad uitstippelen waarlangs deze visie gerealiseerd kan worden. 

2.2. Verduurzaming van de woondynamiek vanuit de 
sociaal-maatschappelijk context

Woondynamiek en zijn factoren 
In de transitie naar een duurzame maatschappij bieden demografische, 
economische, sociaal-culturele en technologische ontwikkelingen zowel kansen 
als bedreigingen, en beide vormen uitdagingen. Dit zijn sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen die van invloed zijn op de dynamiek van het wonen. Het 
verduurzamen van de bestaande woonomgeving is een uitdaging. Om die 
adequaat aan te gaan, is inzicht nodig in sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals die in Nederland voorkomen: de toenemende vergrijzing en 
meer alleenstaanden, een toename van het aantal recreatieve bewoners, krimp- 
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en groeiregio’s en de daarbij behorende scheefgroei tussen vraag en aanbod van 
bestaande woningen, oneigenlijk gebruik van woningen en de ongewenste 
leegstand van zowel woningen als kantoren.

We hebben in Nederland een grote woningvoorraad die niet duurzaam is. 
Begin van de vorige eeuw en in de naoorlogse perioden is er veel gebouwd om 
het nijpende woningtekort op te lossen en woonomstandigheden te verbeteren. 
Het aanbrengen van structuur door het invoeren van regels en het goedkoop en 
snel bouwen, stonden in deze perioden centraal. Bouwen en daarbij rekening 
houden met ‘duurzaamheid’ is een ontwerp- en bouwmethode die sinds de jaren 
'70 is ontwikkeld en de laatste jaren sterk in opkomst is. Om de woningvoorraad 
in Nederland te ‘verduurzamen’ spelen de volgende aspecten een belangrijke rol 
bij het krijgen van inzicht in de relevante sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen:

● Het leven is continue onderhevig aan veranderingen. Bewoners doorlopen 
levensfasen en leefstijlen. Inzichten in een maatschappij veranderen. Hierdoor 
ontstaat een dynamische vraag naar wonen.

● Nu Nederland steeds meer een kenniseconomie wordt en het Nieuwe Werken 
terrein wint, brengen mensen meer tijd thuis door of in de directe 
woonomgeving. Hierdoor ontstaat de wens om de woning mee te ontwikkelen 
met de woonbehoefte. 

● Gezien de individualisering van de maatschappij gaan naar verwachting 
steeds meer mensen bewust voor een bepaalde unieke woonomgeving kiezen. 
Door het streven naar de eigen identiteit worden de spanningen tussen 
bewoners onderling vergroot  Zeker in woonomgevingen waar een sociale 
samenhang ontbreekt, zal het individu ongeremd zijn eigen woonstijl 
ontplooien .

● Mensen consumeren als vanzelfsprekend en zonder grenzen. Een 
gedragsverandering lijkt noodzakelijke om te komen tot een ‘duurzame 
leefstijl’, waarbij bewoners zich bewust zijn van het belang van een leefbare 
woonomgeving.

Onzekere economische factoren en gebrek aan kennis zorgen voor een 
terughoudendheid en bovendien voor een rem op nieuwe ontwikkelingen. In 
slechte economische tijden nemen veel partijen een afwachtende houding aan. 
Inspelen op nieuwe ontwikkelingen vraagt immers om het nemen van risico’s. 
Tegelijkertijd is de diversiteit van de manier van wonen groeiende, wat zijn 
weerslag heeft op de woonwensen. Deze ontwikkelingen worden in grote mate 
bepaald door een opkomende kenniseconomie, en zijn belangrijk voor de 
toekomst van Nederland. Nederland moet blijven investeren in kenniseconomie 
om niet achter te raken op andere landen. Maar ook de ontwikkeling van 
techniek en digitalisering, waardoor informatie en communicatie voor veel 
mensen via internet toegankelijker wordt, is van grote invloed.

Kortom: demografische, economische, sociaal-culturele en technologische 
ontwikkelingen vragen om aandacht. Dynamische krachten dreigen de duurzame 
transitie te vertragen
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De sociaal maatschappelijke context in 2035
In 2035 is de eerste stap in de transitie naar een duurzame maatschappij 
gemaakt. Door invoering van open source methodieken is Nederland tot 
omvangrijke nieuwe inzichten gekomen. Deze belangrijke maatschappelijke 
ontwikkeling heeft geleid tot een nieuwe koers: het streven naar een balans 
tussen bewoner, maatschappij en natuur. 

Door nieuwe inzichten hebben bewoners, marktpartijen en overheden leren 
samenwerken. Met vallen en opstaan is er 25 jaar lang hard gewerkt aan deze 
stap. Het maatschappelijke besef heeft geleerd dat verborgen agenda’s, 
onuitgesproken belangen, verwachtingen en meningen ‘slechts’ één compromis 
kunnen opleveren. Door inspirerend leiderschap van overheid en toonaangevende 
marktpartijen is onderling vertrouwen niet langer een sentiment. De 
maatschappij staat inmiddels in de steigers om te bouwen aan een echt 
duurzame en functionele maatschappij. Men heeft leren luisteren naar elkaar en 
begrip leren opbrengen voor andere meningen en inzichten. Er wordt gestreefd 
naar gezamenlijke win-win-situaties en kennis wordt gedeeld, waardoor veel 
kansrijke ideeën gestalte krijgen. Gezamenlijk verantwoording nemen voor de 
natuurlijke leefomgeving is een integraal onderdeel van de samenleving 
geworden.

Balans tussen bewoner, maatschappij en natuur

Een herdefiniëring heeft plaatsgevonden aangaande de waarde van tijd en geld in 
relatie tot werk, wonen en vrije tijd. De kwaliteit van leven staat bij de bewoner 
voorop. Door dit streven is de sociale samenhang tussen bewoners onderling 
gegroeid. Zo wordt in het landelijk gebied binnen de karakteristieke dorpskernen 
gewaakt voor te individualistisch ingestelde nieuwkomers. Scheefgroei tussen 
vraag en aanbod van woningen wordt hiermee voorkomen. Tevens zijn de lokale 
economieën en de bereikbaarheid van het landelijk gebied gegroeid, waardoor 
het aantrekkelijk blijft voor de jonge bewoners om landelijk te blijven wonen.

Sociaal-culturele, economische, demografische en technologische 
ontwikkelingen vormen de basis voor functionele en duurzame woonconcepten. 
De dynamiek die hieraan ten grondslag ligt, wordt benadrukt door de 
voortdurende wisselwerking tussen mens en het lokaal specifieke ecosysteem. 
Door de dynamische houding van bewoners, overheid en marktpartijen wordt de 
daadwerkelijke verhouding tussen natuur en mens niet langer uit zijn verband 
gerukt. De scheve verhouding tussen technologische welvaart en milieubewust 
omgaan met de natuurlijke leefomgeving is rechtgetrokken. Technologische 
ontwikkelingen vergemakkelijken niet langer alleen het alledaagse leven van de 
mens, maar stimuleren tevens een milieubewuste omgang met de natuur. Met 
het oog op de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen die in 2010 speelden, zijn 
in de transitie naar een duurzame maatschappij goede stappen vooruit gemaakt.

Verschuiving van bevolkingsgroepen

Nederland heeft in 2035 naar schatting 17,5 miljoen inwoners en de 
bevolkingsomvang is gestabiliseerd. Nederland is met de toenemende vergrijzing 
steeds meer een verzorgingsstaat geworden. Deze grote verschuiving van 
bevolkingsgroepen is inmiddels gestabiliseerd. Iedereen streeft naar een hogere 
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kwaliteit van leven en probeert dit binnen de directe leefomgeving te realiseren. 
Het wonen is kleinschaliger geworden en speelt zich voornamelijk af binnen 
steden in flexibele gebouwen, waarbinnen ook de senioren een plaats hebben. In 
deze woonomgeving, waar wonen en ondernemen geclusterd zijn, woont een 
gemengde samenstelling van generaties bijeen. Voorzieningen zijn in de buurt, 
die grotendeels zelfvoorzienend is, terwijl veel digitaal kan worden geregeld. De 
zorg voor senioren is binnen dit systeem een betaalbaar alternatief. Marktpartijen 
met visie en kennis hebben ervoor gezorgd dat zowel bestaande als 
nieuwbouwwoningen gemakkelijk aan te passen zijn aan de hulpbehoefte van 
een bewoner. Woningen worden bouwtechnisch aangepast aan de hulpbehoefte 
van de senior, hierdoor neemt de woningduur toe. Door de verandering in de 
wooncultuur en in de zorgeconomie blijft de zelfredzaamheid van de oudere 
bewoner lang gewaarborgd. Binnen dit systeem van samenleven staan 
onderlinge betrokkenheid en verbondenheid centraal (Schoenmaker, B., (2009), 
Alternatieve economische systemen, een exploratieve studie naar bruikbare 
concepten voor het ontwerp van een geregionaliseerd landbouwsysteem,  
rapportnr 09.2.224, door InnovatieNetwerk Biba Schoenmaker, ISBN:978-90-
5059-405-9.  p.38-39).

Het landelijk gebied wordt gekozen door mensen die het prettiger vinden om 
in een rustigere weidse leefomgeving te wonen. Dit zullen over het algemeen 
bewoners zijn die het financieel makkelijker kunnen dragen. Zowel lokale 
overheden als bewoners hebben inmiddels bewerkstelligd dat de sociaal-
maatschappelijke functies van de landelijke omgeving beter benut zijn. Er vindt 
een betere afstemming plaats tussen de stedelijke en de landelijke omgeving en 
het gebruik van het natuurlandschap en de recreatiegebieden wordt meer en 
meer als een ‘gezonde’ meerwaarde erkend. De bestaande sociale structuren 
worden verbeterd door het streven naar interactie tussen zowel culturen als 
tusssen individuen, waardoor de leefbaarheid van de direct leefomgeving 
toeneemt. 

De multiculturele problemen in wijken in het stedelijk gebied zijn nagenoeg 
opgelost, doordat de autochtone en de van origine allochtone bewoners zijn gaan 
samenwonen. Het actieve inburgeringsbeleid en het wederzijdse besef dat men 
ook van elkaar kan leren, heeft ertoe geleidt dat er naar elkaar geluisterd wordt. 
De nieuwe generatie allochtonen is door verregaande integratie en scholing 
taalvaardiger en communicatiever. Deze multiculturele diversiteit in wijken heeft 
geleidt tot originele inzichten en oplossingen, waardoor de leefbaarheid en het 
karakter van een wijk enorm is verbeterd. Sommige multiculturele wijken zijn 
een toonbeeld van hoe er geanticipeerd kan worden op de individuele wensen en 
behoeften van de dynamische bewoner.

De druk op het gezin

Door de toegenomen zorg in de maatschappij is de druk op de het werkende deel 
en hiermee ook op het gemiddelde gezinsleven verder toegenomen. De hoge 
kosten van de verzorgingsstaat en een verminderd aantal arbeidskrachten 
hebben ertoe geleidt dat meer werk met minder mensen moet worden verricht. 
In het verleden was de economie op drie productiefactoren gebaseerd. Hier is nu 
een vierde productiefactor aan toegevoegd: die van kennis en creativiteit. 
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Doordat veel productiewerkzaamheden zijn verplaatst naar goedkopere landen in 
Oost-Europa en Azië, is Nederland gegroeid als kenniseconomie. Er is door de 
overheid fors geïnvesteerd in kennis en innovatie, waardoor de vraag naar 
mensen met een hoge opleiding is toegenomen. Met de druk op het gezin is de 
vraag om op nieuwe manieren samen te werken toegenomen. Hierdoor kan men 
gezond en in balans blijven en wordt werken beter op het gezinsleven 
afgestemd. Met de ontwikkeling van de informatiemaatschappij is de locatie van 
werken minder belangrijk geworden. Duurzaamheid is een belangrijk 
innovatiethema binnen de kenniseconomie, omdat hier de kansen liggen van 
kennis en creativiteit die samen de uitdaging aangaan binnen de mondiale 
concurrentie. 

Flexibiliteit en zelfstandigheid ten aanzien van werken is enorm toegenomen 
waardoor veel kantoorgebouwen niet meer nodig zijn. Deze zijn herontwikkeld en 
worden met een andere bestemming, waaraan wel behoefte is, betrokken. Het 
uitwisselen van kennis en inzicht is een vanzelfsprekendheid geworden door het 
openstellen van systemen op het internet. Door een forse toename van het 
aantal zelfstandigen, de zogeheten zzp-ers, dient wonen en werken anders en 
flexibel gedefinieerd te worden.

Veel kinderen groeien op met hoogwaardige technologieën als computers, 
mobiele telefoons, holografische beelduitwisseling en dergelijk. Hierdoor heeft de 
generatie van 2035 een ander referentiekader waarbinnen andere waarden, 
normen en een ander bewustzijn worden ontwikkeld. 

Stedelijk versus landelijk wonen

Veel bewoners gaan bewust om met hun leven en streven naar een betere 
combinatie van werken, wonen en vrije tijd. De toenemende gezinsverdunning 
en verder veranderende samenstelling van de bevolking heeft zijn invloed gehad 
op de structuur en dynamiek van de verdichte metropoolachtige steden en de 
landelijke omgevingen. Deze structuur en dynamiek zijn nu gebaseerd op een 
holistische gedachte waar woningen een integraal onderdeel van uitmaken. De 
woonomgeving draagt bij aan en maakt gebruik van het systeem met als 
grootste toegevoegde waarde: functionaliteit en zelfvoorzienendheid.
Door de grote dichtheid van de stad is er een vraaggestuurde markt ontstaan 
voor de uitwisseling van energie tussen stad en industrie onderling, die vorm 
heeft gekregen in zogenoemde smartgrids. Wonen in een stad is ‘duurzaam’, 
omdat het beslag op de ruimte op maaiveldniveau kleiner is dan dat van wonen 
op het platteland en het beschikbare oppervlak efficiënter wordt gebruikt. Door 
een weloverwogen transformatie, herbestemming en hergebruik van bestaande 
woningen is de bestaande woningvoorraad energieneutraal geworden. De 
dichtbevolkte stad werkt energieneutraal, alle opgewekte energie wordt gebruikt 
en een teveel wordt teruggeleverd aan het net en gebruikt voor andere functies. 
Dit heeft geleid tot de bouw van multifunctionele gebouwen, waarbij woningen en 
maatschappelijke functies gecombineerd worden, waarbij energie tussen functies 
wordt uitgewisseld.

De collectieve zelfredzaamheid in de ontwikkelingen van wijken heeft ervoor 
gezorgd dat bewoners hun directe woonomgeving aantrekkelijk hebben gemaakt. 

24



OCF-themarapport Wonen

Groen in de stad (daken en parken) zorgen nu voor een gezondere woon- en 
werkomgeving en tevens voor de opvang van regenwater.

De vermaatschappelijking of verburgerlijking van het landelijk gebied  heeft tot 
gevolg gehad dat het autonome dorp, waarin men woont en werkt en alle 
voorzieningen kan vinden, veranderd is in een woondorp, waar hoge eisen 
worden gesteld aan de woonomgeving. De waardering van het landelijk gebied 
wordt door bewoners gekoppeld aan een kleinschalig, traditioneel, arcadisch 
landschap, met veel afwisseling, een woonfunctie en een recreatieve functie. 
Belangrijke thema’s voor de woonsituatie zijn verkeersveiligheid, verkeersluwte, 
sociale veiligheid, rust en ruimte, groen en het samen wonen met buren die een 
leefstijl hebben die past bij jezelf en je kinderen. Meer doelgroepen kiezen 
bewust voor de rust van de landelijke omgeving, omdat ze meer vanuit huis zijn 
gaan werken.

Het landelijke gebied wordt anno 2035 gewaardeerd om de recreatieve 
functie. Het aantal lokale initiatieven is gegroeid, waardoor de landelijke 
omgeving aan karakter heeft gewonnen.  Dit heeft zijn vruchten afgeworpen voor 
de plaatselijke economieën. Door lokale initiatieven, zoals het organiseren van 
wandelgroepen, inzetten op heemkunde, de zorgboerderij, en dergelijke zijn de 
kwalitatieve compacte functies toegenomen. Niet alleen worden bewoners die 
een efficiënte vrijetijdsbeleving nastreven, voorzien in hun behoefte. Ook wordt 
nu het sociale karakter van het landelijk gebied benadrukt, wat positief is voor 
lokale economieën en de sociale samenhang. In de transitie van een agrarische 
naar een dienstverlenende samenleving heeft het landelijk gebied een andere 
functie gekregen.

Leefbaarheid en bewustwording

Bewoners zetten zich persoonlijk in voor de ontwikkeling van hun directe 
leefomgeving. De leefbaarheid in zowel het landelijk als het stedelijk gebied is 
van hoge kwaliteit door de aanwezigheid van groen, de samenwerking tussen 
buurtbewoners en de grote betrokkenheid. De goede leefbaarheid heeft 
bijgedragen aan de samensmelting van culturen en etniciteiten waardoor de 
sociale samenhang in diverse woonomgevingen is verbeterd. 
Buurtsamenstellingen en leefwijzen zijn veranderd. Mensen brengen meer tijd 
door in en rondom hun woning en stellen hieraan hoge eisen. 
Ontmoetingsplekken voor werk en sociale contacten zijn gecreëerd.

Door de toegenomen betrokkenheid bij de directe leefomgeving wordt er meer 
rekening gehouden met woonwensen van verschillende doelgroepen. Het 
verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen woonomgeving is toegenomen. 
Doordat verantwoordelijkheid wordt gevoeld en wordt genomen, hebben lokale 
initiatieven aan kwaliteit gewonnen, ook door de bundeling van krachten als 
gevolg van de concentratie van functies in een bepaald gebied. Creativiteit heeft 
gezorgd voor een eigen en uniek karakter, wat de betrokkenheid bij de directe 
leefomgeving benadrukt. Door eenduidige regelgeving van overheden en een 
open houding is niet alleen het verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen 
leefomgeving toegenomen, maar wordt er tevens rekening gehouden met 
woonwensen van verschillende doelgroepen. Lokale overheden fungeren als 
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verbinding tussen de landelijke overheid en de bevolking. Door hun rol van 
informatiespil zijn lokale overheden leidend in het delen van wensen, kennis en 
inzichten van bewoners, marktpartijen en overheden.

De kwaliteit van de natuur in de landelijke omgeving heeft aan kwaliteit en 
karakter gewonnen. Dit voelen mensen en ze waarderen het. Door het voeren 
van duurzaam beleid. door regelgeving en door het eigen 
verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners en ondernemers, is een duidelijke 
grens ontstaan tussen de bebouwde en de natuurlijke leefomgeving. Een 
evenwichtige balans tussen mens en natuur heeft in 2035 een vorm gekregen.

Het groene karakter van het landelijk gebied heeft de potentie in zich om 
tegemoet te komen aan de individuele woonwensen van bewoners. Door een 
open houding van lokale overheden zijn sociaal-maatschappelijke invloeden niet 
alleen meer inzichtelijk geworden, tevens is de bewustwording van 
verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving gestimuleerd. Sociaal-
maatschappelijke ontwikkelingen worden nu gezien als een kans bij uitstek om 
met nieuwe ontwikkelingen de transitie naar een duurzame maatschappij verder 
te versnellen.

De natuur in het landelijk gebied wordt nu omschreven als de interactie tussen 
een levend wezen en al het materiële, organische en levende om hem heen. De 
kunstmatig aangebrachte natuur in het stedelijk gebied wordt gezien als de 
herstelde connectie van de bewoner met de natuurlijke leefomgeving. Bewoners 
zijn anno 2035 gaan inzien dat de aanwezigheid van natuur het besef van een 
kwetsbare werkelijkheid versterkt, die essentieel is voor het bestaan van de 
mens.

Wat houdt ons tegen? 

Hoe kunnen we rekening houden met de dynamiek van wonen? 

In het algemeen zijn bewonerswensen op de korte termijn gericht en is de markt 
te weinig vraaggestuurd. Hierdoor dreigt het eigenlijke doel, het verbeteren van 
de leefomgeving, buiten beeld te raken. Het streven naar een evenwichtige 
verhouding tussen de natuurlijke en menselijke leefomgeving krijgt hierdoor 
onvoldoende nadruk, wat de transitie naar een meer duurzame leefomgeving 
vertraagt.

Zoals een mens deel uitmaakt van de maatschappij, zo maakt een woning deel 
uit van de gebouwde woonomgeving. In het licht van de consumptiemaatschappij 
kan de woning beschouwd worden als een product, waarbij de bewoner de 
behoefte heeft aan een bepaald type van dit product. Sociaal-cultureel filosoof Ad 
Verbrugge stelde in februari 2004 in het VPRO televisieprogramma Tegenlicht dat 
het systeem waarin wij leven, de mens voor zichzelf exploiteert, omdat we van 
jongsaf aan worden afgericht om te consumeren. Een groot gedeelte van onze 
individuele vrijheid krijgt vorm door het bevredigen van specifieke behoeften die 
tegelijkertijd vooral ook de markt bevredigen. De markt is er dan ook bij gebaat 
om die behoefte te stimuleren. Het is immers een economische wet dat ieder 
aanbod zijn eigen vraag schept. Vanuit deze zienswijze kunnen we stellen dat de 
hedendaagse bewoner behoefte heeft aan een gezond, luxe en comfortabel 
product. 
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Door de werking van ons maatschappelijk systeem dreigt de transitie naar een 
meer gezonde en duurzame leefomgeving gedegradeerd te worden tot een 
bijzaak. Voor het ontwikkelen van duurzame woonconcepten richt de huidige 
trend zich voornamelijk op de leefbaarheid en kwaliteit- en gezondheidsaspecten 
van de woning in relatie tot het milieu. Het toepassen van milieubewuste 
aspecten wordt hierbij gezien als een belangrijke toegevoegde waarde voor de 
bewoner. Binnen de bouwkolom hebben verschillende disciplines hun eigen 
strategie ontwikkeld om in te spelen op de transitie naar een meer duurzame en 
gezonde leefomgeving, met gebruikmaking van de vele energiezuinige en 
technologisch hoogwaardige producten die hier inmiddels voor ontwikkeld zijn. 
Zo richten leveranciers zich op het ontwikkelen van zonnepanelen en houden 
architecten meer rekening met het ontwerp van noord- en zuidgevels. Het 
systeem lijkt echter het échte doel voorbij te schieten: een werkelijk duurzame 
samenleving. Duurzaam bouwen dreigt te blijven steken in het afvinken van een 
pakket duurzame maatregelen en het opeenstapelen van een aantal 
energiezuinige bouw- en installatietechnische toepassingen.

Een groeiend aantal organisaties omarmt duurzame ontwikkeling. Met een 
‘groen imago’ denkt men vaak verantwoording af te kunnen leggen richting de 
maatschappij. Duurzame oplossingen worden immers pas commercieel 
interessant als de vraag van de consument stijgt. Daarbij wordt nogal eens uit 
het oog verloren dat duurzame oplossingen 'slechts' een middel zijn om te 
komen tot het eigenlijke doel: het creëren van een verantwoorde duurzame 
leefomgeving. Het maatschappelijk systeem lijkt de neiging te hebben 
oplossingen tot doel te verheffen. De bedienende markt en de consumerende 
bewoner versterken elkaar daarbij. Doordat doel en middel met elkaar worden 
verward, worden echte kansen en mogelijkheden veelal over het hoofd gezien. 
De verduurzaming van het systeem, waarin zowel de bewoner als de markt een 
rol spelen, wordt voornamelijk beïnvloed door de verschuiving van 
bevolkingsgroepen, de kwaliteit van de gebouwde omgeving, de druk op het 
gezin, stedelijk versus landelijk wonen, de leefbaarheid van de woonomgeving en 
maatschappelijke bewustwording. Hier gaan we in de volgende paragrafen verder 
op in.

Verschuiving van bevolkingsgroepen

Op sociaal-maatschappelijk gebied is een aantal trends en ontwikkelingen te 
herkennen dat niet zonder gevolgen zal blijven. Zo zal de Nederlandse bevolking 
na 2035 niet meer groeien. Naar verwachting zal een demografische omslag 
plaatsvinden, waardoor het aantal ouderen met een zorgvraag sterk zal 
toenemen. Daarnaast zal door een groeiend individualisme de gemiddelde 
huishoudengrootte verder afnemen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de 
behoeften en wensen ten aanzien van woning en woonomgeving veranderen.

De huidige prognose is dat de Nederlandse bevolking nog tot 2038 zal groeien, 
tot een inwonertal van 17,5 miljoen. Vanaf dat moment blijft het aantal inwoners 
stabiel. De bevolking vergrijst, waarbij een relatief groot aandeel van die 
vergrijzing plaatsvindt in het landelijk gebied. Enerzijds doordat ouderen langer 
in het landelijk gebied blijven wonen en jongeren hier juist wegtrekken 
(ontgroening), anderzijds doordat ouderen de landelijke omgeving aantrekkelijk 
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vinden en daar naartoe zullen migreren. Daarnaast ziet de Raad Landelijk Gebied 
een kwantitatieve verschuiving van de bevolking naar het Westen van Nederland, 
een trek van het landelijk gebied naar het stedelijk gebied en een verschuiving 
binnen krimpgemeenten van kleine kernen naar groeiende regiocentra (RLG, 
2009). In de periode 2015-2035 wordt een groei in het landelijk gebied verwacht 
van ongeveer 0,10 %. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen 
groei- en krimpregio’s.

Wordt de huidige demografische trend doorgetrokken, dan zal er een verdeling 
ontstaan van meer ouderen in het landelijk gebied, terwijl veel jonge bewoners 
naar het stedelijk gebied trekken vanwege het ontbreken van economische 
uitdagingen in het landelijk gebied. Het landelijk gebied, vaak gekenmerkt door 
een relatief laag voorzieningenniveau, vergrijst versneld, doordat hier een 
omgekeerde beweging plaatsvindt. Een oudere bevolkingsgroep is op zoek naar 
meer ruimte en rust, terwijl veel jonge mensen naar de stad trekken vanwege 
economische uitdagingen. Mede door deze belangrijke sociaal-maatschappelijk 
ontwikkeling worden meer krimpregio’s (bijvoorbeeld de grensregio’s Groningen 
en Limburg) en groeiregio’s (bijvoorbeeld Noord- Brabant) benoemd.

Door de verschuiving van bevolkingsgroepen verandert de verhouding van 
bevolkingssamenstelling tussen de regio’s. Dat maakt Nederland meer divers. 
Een belangrijke tendens is de toename van het aantal alleenstaanden in diverse 
leeftijdsgroepen, wat een duidelijke impact heeft op de woningvraag. 
Verandering in demografie leidt tot verandering in de functiebehoefte in de buurt, 
wijk en stad, bijvoorbeeld een dalende behoefte aan scholen en juist een grotere 
behoefte aan zorgcomplexen en woningen die voor ouderen toegankelijk zijn. Er 
wordt nog onvoldoende onderzocht of de bestaande woningvoorraad hierin kan 
voorzien.

Ook wordt onvoldoende rekening gehouden met veranderende wensen als 
gevolg van de multiculturele Nederlandse bevolking. De meeste grote steden in 
Nederland kennen wel een of meerdere aandachtswijken met sociale en 
economische problemen. Vaak zijn dit wijken met sociale huur- en koopwoningen 
die lagere inkomensgroepen aantrekken, wat veelal weer leidt tot clustering van 
allochtone bevolkingsgroepen. De clustering in ‘achterstandswijken’ kennen een 
relatief hoge werkloosheid en een laag opleidingsniveau. Een verder toenemend 
sociaal-cultureel probleem waarbij de sociale samenhang stagneert, is  de 
openstelling van grenzen in Europa en de rondtrek van de werknemers binnen 
Europa. Deze tijdelijke arbeidskrachten komen over het algemeen voor korte tijd 
in Nederland wonen en werken. Hierdoor wonen zij over het algemeen geclusterd 
bij elkaar en leren zij moeilijk Nederlands. Het gevolg is dat de belangstelling 
ontbreekt voor integratie en betrokkenheid in de Nederlandse maatschappij. De 
vraag rijst in hoeverre deze mensen daadwerkelijk willen en kunnen inburgeren. 

Veel wijken zijn niet geschikt voor grotere diversiteit op het vlak van 
inkomensgroep, etniciteit en samenstelling van het huishouden. Voor de 
veranderende behoeften van bewoners, door oorzaken zoals hierboven 
beschreven, is momenteel geen passende oplossing voorhanden. De flexibiliteit 
van bouwconcepten om aan te kunnen sluiten bij wensen van de diverse sociale 
groepen, laat te wensen over.
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De druk op het gezin

Het dagelijkse leven van het gemiddelde Nederlandse huishouden is de afgelopen 
jaren een heel stuk drukker en complexer geworden. Economische, sociaal-
culturele en technologische ontwikkelingen hebben gezorgd voor een drastische 
verhoging van het levenstempo. Economische ontwikkelingen hebben de 
individualisering gestimuleerd: door een groter aanbod van goederen en diensten 
lijkt de wens om de levensstandaard te verhogen een noodzaak te zijn geworden 
(Bakas en Ajredj).

Daardoor is de betrokkenheid bij en de bereidheid tot werk groter geworden. 
Flexibele werktijden hebben de scheiding tussen werk en privé doen vervagen. 
De arbeidsparticipatie van vrouwen is toegenomen; de traditionele rolverdeling in 
het huishouden is vervaagd. De dubbele arbeidstijden en een afnemende 
routinematigheid hebben tot een andere verdeling van werk- en zorgtaken 
geleid, waardoor een grotere tijdsdruk binnen het gezin is ontstaan.

Naast deze sociaal-culturele ontwikkelingen hebben technologische 
ontwikkelingen de groei van de mobiliteit sterk gestimuleerd en is het aantal 
communicatiemogelijkheden enorm toegenomen door ontwikkelingen in de 
informatie- en communicatietechnologie (Rotterdam Ruimtelijk planbureau, 
2004). Als gevolg van deze ontwikkelingen richten veranderende behoeften en 
motieven zich steeds meer op een betere combinatie van werk, zorgtaken en 
vrije tijd (Bakas en Ajredj): een efficiëntere leefstijl lijkt dan ook een noodzaak. 
Onderzoek (Pinkster en Van Kempen, 2002) heeft uitgewezen dat de afgelopen 
jaren het aantal uren dat aan verplichte taken wordt besteed, is gegroeid. Vrije 
tijd is door de toenemende druk een schaars, maar belangrijk goed geworden. 
Daarnaast vergroten tijdsbesparing en efficiëntievergroting het verlangen om 
activiteiten in de vrije tijd bewust en effectief te beleven, waardoor 
vrijetijdsactiviteiten extremer en uitdagender lijken te worden.

De leefstijltypologie van een bewoner wordt steeds vaker gebaseerd op de 
huidige veranderingen in de sociaal-culturele, economische en technologische 
maatschappij. Het verhoogde levenstempo heeft ertoe geleid dat een steeds 
groter wordende groep een betere combinatie tussen werk, zorgtaken en vrije 
tijd nastreeft. Bij het streven naar een efficiënte leefstijl kan vertraging als een 
natuurlijke reactie gezien worden op het gehaaste leven; mensen met een 
gehaaste levensstijl verlangen ook naar momenten van rust. Onderzoek heeft 
aangetoond dat brede groepen in de samenleving in nagenoeg alle 
leeftijdsgroepen met een gehaaste levensstijl behoefte hebben aan stilte en rust 
in het dagelijkse leven (Van Putten, 2004). De interne klok van onze geest heeft 
meer behoefte aan vertraging naarmate de snelheid waarmee een cultuur zich 
ontwikkelt, hoger wordt (CBS, 2009). De activiteiten die een onthaastend effect 
hebben op een huishouden zijn onder te verdelen in vrijetijdsbesteding 
(beweging, sociaal contact, entertainment, koken en eten) en in ontspanning 
(slapen, rust en meditatie).

Wensen ten aanzien van bestaande en nieuwbouwwoningen worden steeds 
meer beïnvloed door de combinatie van wonen en werken. Thuiswerken wordt 
aantrekkelijker door opkomende communicatietechnieken. De veranderende 
verhouding tussen wonen en werken uit zich in de opkomst van zogenaamde 
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kennisregio’s, waar de scheiding tussen werken en vrije tijd voor veel bewoners 
vervaagd is. Door de toenemende druk gaan steeds meer huishoudens met een 
gehaaste leefstijl op zoek naar een woonomgeving waar een efficiëntere 
vrijetijdsbeleving mogelijk is.

Stedelijk versus landelijk wonen

De gebouwde leefomgeving is te beschouwen als een georganiseerd oppervlak 
waar elke vierkante meter een bepaalde functie heeft ten behoeve van de 
bewoners van deze leefomgeving. Het onderscheid tussen landelijk en stedelijk 
wonen wordt voornamelijk gekenmerkt door het aantal beschikbare 
voorzieningen en woningen per vierkante meter of in de nabijheid.

De samenleving vraagt om een continue verandering van de gebouwde 
leefomgeving. De toename van mobiliteit heeft in combinatie met de 
ontwikkeling van de door haast gekenmerkte samenleving tot aanzienlijke 
ruimtelijke gevolgen geleid: de toegenomen belasting van de infrastructuur, de 
bundeling van voorzieningen aan de stadsranden, de opkomst van de 
vrijetijdsindustrie en een steeds groter ruimtegebruik voor recreatie bij de 
vormgeving van de leefomgeving. Ondanks het veranderende ruimtegebruik 
hebben ontwikkelingen niet geleid tot grote negatieve ruimtelijke gevolgen, zoals 
de totale leegloop van een wijk of dorp. Nederland kent over het algemeen een 
grote huishoudendichtheid, waardoor de grote meerderheid van de bevolking 
relatief dicht bij allerlei voorzieningen woont (Rotterdam Ruimtelijk Planbureau, 
2004).

De mogelijkheden om tot rust te komen zijn naar verhouding schaarser 
geworden door de gegroeide druk binnen het gezin. Hierdoor is de sociaal-
culturele betekenis van de leefomgeving veranderd, waarbij de verstedelijkte 
samenleving zich enigszins los lijkt te hebben gemaakt van de natuur. Met de 
komst van comfortabele woningen, gemechaniseerde werkomstandigheden en 
vervoermiddelen die ons tegen weer en wind beschermen, zijn mensen zichzelf 
steeds minder als deelnemer van de natuur gaan zien (Thomas). 

De steden zijn door het verkeer, de wegen, het toenemende aantal geparkeerde 
auto’s erg ‘versteend’. Dit veroorzaakt problemen als een te hoog geluidsniveau 
en de uitstoot van uitlaatgassen; belastend voor milieu en gezondheid. 
Daarnaast is de woonomgeving minder groen en prettig geworden en is de 
afwatering van regen een probleem. Veel natuur is verdwenen als gevolg van 
urbanisering. Terwijl de natuur een gunstige invloed heeft op onze gezondheid, 
zo blijkt uit een onderzoek van Pinkster en Van Kempen. Uitzicht op groen of 
verblijf in de natuur heeft een positieve invloed op ondermeer de stemming, 
concentratie, zelfdiscipline en fysiologische stress. Groenbeleving stimuleert ook 
de duur en intensiteit van bewegen. De cognitieve, motorische en sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen heeft baat bij een gevarieerd, regelmatig 
en direct contact met natuur (Van Putten, 2005). De beleving van groen in de 
directe leefomgeving is van een niet te onderschatten belang; het is van invloed 
op de levenskwaliteit en kan indirect de gezondheid beïnvloeden. Groene ruimten 
inspireren mensen om tijd buiten de deur door te brengen en meer te bewegen. 
Wanneer we streven naar een duurzame en gezonde leefomgeving is dus niet 
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alleen de vormgeving van de omgeving van belang, maar ook de beleving ervan. 
Om natuur te ervaren in de bebouwde omgeving, wordt, vaak ter compensatie, 
op een kunstmatige wijze natuur aangebracht. 

Naarmate de stedelijkheid van een woonkern afneemt, zijn mensen positiever 
over hun sociale contacten en de sociale samenhang in de directe 
woonomgeving. Zo wees het onderzoek van het Rotterdam Ruimtelijk Planbureau 
uit dat de tevredenheid over de woonomgeving op het platteland relatief het 
grootst is. Op het platteland is er meer contact tussen buurtbewoners onderling, 
voelt men zich meer verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt, is men 
sneller tevreden over de bevolkingssamenstelling en is men minder bang om 
lastig gevallen te worden. Veel bewoners van het landelijk gebied waarderen de 
aanwezigheid van enkele voorzieningen in de directe omgeving van de woning, 
zoals openbaar vervoer of autowegen, een winkel voor eerste levensbehoeften of 
een basisschool voor kinderen (Van Putten, 2005).
Al gaat het hier eerder om subjectieve invloeden dan om duidelijke medische 
consequenties, toch heeft de beleving van groen een niet te onderschatten 
impact op de levenskwaliteit. Pinkster en Van Kempen constateren in elk geval 
dat groen in de leefomgeving een verhoogde appreciatie oplevert, de 
persoonlijke inschatting van de algemene gezondheidstoestand hoger ligt en dat 
bewoners zich gelukkiger voelen dan de bewoners uit een buurt met minder 
groen. De karakteristieke en rustige omgeving van het landelijk gebied wordt 
door steeds meer bevolkingsgroepen gewaardeerd, als tegenwicht tegen de 
toename van verantwoordelijkheden in de eigen gehaaste leefstijl. Het belang 
van groen in de gebouwde omgeving wordt volgens Van Putten door bewoners 
steeds vaker geassocieerd met leefbaarheid, gezondheid, economie en natuur, 
ongeacht het type groene openbare ruimte. Of het nu gaat om grote stadsparken 
of om begroeide voortuintjes in een straat: groen wordt gewaardeerd.

Door het streven naar welvaart zal de maatschappij blijven veranderen en 
daarmee van invloed zijn op de bebouwde omgeving. Zo heeft de voorziene 
vergrijzing van de bevolking vergaande gevolgen voor de arbeidsparticipatie. Ook 
de individualisering, die voornamelijk geïdentificeerd wordt met het leven in de 
stad, is van invloed op een andere woonbehoefte en vraagt om invulling. Vooral 
de toenemende variatie in etnische samenstellingen en leefwijzen in een 
dichtbevolkt gebied benadrukken het belang van de ontwikkeling van gezonde 
steden. Efficiënte vrijetijdsbeleving wordt steeds belangrijker, waardoor steeds 
meer subjectieve omgevingsinvloeden worden herkend en erkend. Daarom kan 
gesteld worden dat de beleving van groen een niet te onderschatten impact op 
de levenskwaliteit heeft.

Het karakter van het landelijk gebied trekt nieuwkomers aan die op zoek zijn 
naar rust en ontspanning, waardoor de ontwikkeling van het landelijk gebied 
steeds belangrijker wordt als recreatiegebied. De ontplooiing van talrijke 
kleinschalige initiatieven zoals recreatie bij de boer, kleinschalige 
samenwerkingsverbanden, verdienen vanuit het oogpunt van duurzaamheid de 
volledige aandacht. Het gevaar dreigt dat door deze vraag en groei het steeds 
schaarser wordende buitengebied op verschillende niveaus wordt aangetast. 
Naast behoud van natuur, is ook behoud van de sociale samenhang een 
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aandachtspunt. De kwaliteit van de leefomgeving dient zowel in de landelijke als 
in de stedelijke omgeving dient op peil te blijven.

Leefbaarheid en bewustwording

Naast een hogere waardering van groen in de directe leefomgeving is de sociale 
samenhang erg belangrijk voor een goede leefbaarheid. Een goede sociale 
samenhang vormt de basis voor de betrokkenheid van wijkbewoners om te 
werken aan een veilige, schone en gezonde woonomgeving. In veel wijken 
ontbreekt het echter aan initiatieven om een duurzame woonomgeving te kunnen 
bewerkstelligen.

Vooral steden hebben te maken met wijken waarin sociale en economische 
problemen om aandacht vragen. Veelal zijn dit wijken die vooral bestaan uit 
sociale huur- en koopwoningen. Door taalachterstanden, door het tijdelijke 
verblijf van buitenlandse arbeidskrachten en door de laaggeletterdheid onder 
laagopgeleiden, weten veel bewoners niet wat er speelt rondom de problematiek 
van klimaatverandering en milieueffecten alsmede op het gebied van 
duurzaamheid. Hierdoor wordt de noodzaak voor een leefbare directe 
leefomgeving minder relevant gevonden, wat de sociale samenhang niet ten 
goede komt.

Door traditioneel beleid en regelgeving rond stedelijke en landelijke duurzame 
ontwikkeling blijven radicale aanpassingen uit. De stad als ecosysteem, als een 
plaats waar de natuur in al haar facetten kan doordringen, lijkt voor velen niet 
meer dan een utopie. De groene openbare ruimte als ontmoetingsplaats voor 
mens en als speel- en bewegingsplekken voor kinderen lijkt het hoogst haalbare, 
terwijl de stad meer potentie in zich heeft. Het zou een groenere plek kunnen 
zijn, met daktuinen en ruimte voor een verrassende variëteit aan diersoorten; 
een verlenging van de ecologische hoofdstructuur als het ware. 

De stedelijke omgeving bestaat uit diverse bevolkingsgroepen en 
voorzieningen, wat de stad levendig maakt. In praktisch elke stad verschillen de 
wijken onderling in inkomensniveau en woningprijzen, groen- en 
wijkvoorzieningen, kindvriendelijkheid, etcetera. In de ‘goede’ wijken is in het 
algemeen meer geld beschikbaar voor duurzame ontwikkelingen als 
milieubewuster omgaan met energie, water en huishoudelijk afval. Overheid én 
bewoners zouden er naar kunnen en moeten streven om ook in de ‘mindere’ 
wijken te komen tot duurzame ontwikkelingen. 

De gemeente Olst schrijft in een document over de bouw van Aardehuizen: 
“Het is essentieel dat we de burger meer aanspreken op zijn 
verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. Dat loopt voor een deel via de 
democratische instituties. Maar het gaat verder. Als deel van de civil society 
mogen we burgers vragen om hun leefomgeving mee vorm te geven (als 
producent). Dat past ook in de beweging van de samenleving van ‘trust me’ naar 
‘show me’ naar ‘engage me’. Door de burgers te betrekken bij en aan te spreken 
op de toekomst van hun landelijk gebied, versterken we de binding met hun 
omgeving en tevens de sociale samenhang. Die sociale samenhang is een 
belangrijk element van de leefbaarheid, dat wil zeggen de mate waarin de 
leefomgeving voldoet aan de normen van de bewoners. Hier gaat het om de 
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burger als consument, als bewoner van een leefomgeving. Leefbaarheid is de 
basisvoorwaarde voor de burger als consument.” 

Deze paragraaf geeft aan hoe essentieel bewustwording voor de leefbaarheid van 
een woonomgeving is. Ondanks het feit dat veel gemeenten geen geld hebben 
om duurzame bouw te financieren, ontstaan er toch bewegingen die 
‘communitybuilding’ verbinden met ‘low impact’ leefomstandigheden  (kleine 
voetafdruk). Deze bewegingen vinden plaats op bestaande plekken in steden, 
maar ook bij uitstek in de vorm van nieuwbouw in het landelijk gebied. 
Bewustwording van verantwoordelijkheden brengt duurzaam en energiezuinig 
bouwen en wonen binnen handbereik

De transitie
Hoe verloopt de transitie naar een duurzame maatschappij vanuit sociaal 
maatschappelijk oogpunt? Hieronder is een en ander in drie tijdvakken geschetst. 
De belangrijkste ontwikkelingen die de komende 15 jaar plaatsvinden, hebben te 
maken met de vergrijzing en de toename van het aantal alleenstaanden. De 
grotere zorgbehoefte en meer vitale ouderen, die zo lang mogelijk op zichzelf 
blijven wonen, vragen de aandacht. Consequenties voor de woningbehoefte, 
doorstroming woningmarkt en aanpassingen in de woningen kunnen niet 
uitblijven.

Technologische ontwikkelingen in de communicatie zullen een onmisbaar 
integraal deel worden van de transitie naar een duurzame maatschappij. Zo zal 
digitalisering de communicatie op afstand gemakkelijker maken, zonder dat 
fysiek contact nodig is. Dit heeft invloed op de manier en frequentie van 
ontmoeten en fysiek contact leggen. Internet biedt de mogelijkheid aan een 
bredere en grotere groep mensen om informatie te vergaren, zodat deze voor 
hun ‘rechten’ kunnen opkomen. Door gebruik van verbruikmeters in woningen, 
die gekoppeld zijn aan het internet, zal informatievoorziening een stimulerend 
effect hebben op de bewustwording van bewoners.

Men zal zich meer bewust worden van de noodzaak om energiezuinig en 
duurzaam te wonen.

Woningeigenaren en -corporaties zullen de positieve kant van verduurzaming 
van de woningen en de wijk gaan inzien en gaan investeren. Integratie en 
menging, wonen en werken wordt anders ingevuld. Werken kan overal, in het 
wijkpark, café of restaurant, thuis, of in flexibel te huren werkruimten in 
maatschappelijk of herbestemde industriële gebouwen. Groen en 
ontmoetingsruimten worden meer gewaardeerd in de stad

0-5 jaar

● De economische crisis bemoeilijkt de investering in duurzame ontwikkelingen. 
Veel woningbouwverenigingen blijven reactief afwachten op economische en 
politieke oplossingen die uitblijven. Woningbezitters en woningzoekenden 
wachten met hun aan- of verkoop van hun woning tot er zekerheid is over de 
hypotheekrenteaftrek, de gevolgen voor de werkgelegenheid en de rust in de 
bancaire wereld. Binnen de eerstkomende vijf jaar zal slechts een relatief 
kleine groep bewoners met meer wensen en eisen komen. Zij doen dat 
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voornamelijk door noodzaak gedreven vanuit de effecten van de economische 
crisis en door bewustwording door verbeterde informatievoorziening via 
voornamelijk het internet en haar sociale netwerken.

● Deze integrale bewustwording bestrijkt de onderwerpen eigen gezondheid en 
passies (ondernemerschap), sociale interactie en samenwerking, duurzaam 
bouwen en energiebesparing en -opwekking en een nieuwe manier om de 
juiste waarde van het vastgoed te bepalen. Hierdoor zullen meer 
woningeigenaren energiebesparing als noodzaak zien, omdat energie steeds 
duurder wordt. De overheid wordt zich bewust dat zij een voorbeeldfunctie 
dient te vervullen in energiezuinige gebouwen. Woningcorporaties gaan 
daardoor meer investeren in hun woningvoorraad en dit doorberekenen in de 
huur. Bouwbedrijven zullen meer ontwikkelen op het gebied van 
duurzaamheid en daarmee een leidende rol aannemen.

● Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen worden op mesoniveau als een 
gegeven beschouwd. De communicatie tussen bij de bouw betrokken partijen 
en bewoners verbetert, wat de bewustwording over duurzaamheid ten goede 
komt. Het besef ontstaat dat een langetermijnvisie essentieel is en om de 
juiste kaders te kunnen stellen. De initiatieven op microniveau krijgen nu alle 
ruimte om zich te ontwikkelen en worden gezien als vertrekpunt van de 
verandering.

● Hierdoor komt er een lichte verschuiving van aanbodgestuurde naar 
vraaggestuurde nieuwbouw. Deze invulling zal voornamelijk door de kleine, 
jonge en innovatieve bouwgerelateerde organisaties worden ingevuld, omdat 
deze in staat zijn te denken vanuit de bewoner. De trend van multifunctionele 
accommodaties zet zich door. Gebouwen met meerdere sociaal-
maatschappelijke functies worden gecombineerd met woonfuncties. De 
combinatie van functies biedt de kans om efficiënt om te gaan met energie.

5-10 jaar

● Na een eerste lichte hervorming in de bouwbranche, waarbij de markt een 
meer vraaggestuurde houding heeft aangenomen en de bewoners meer en 
meer durven in te zetten op een nieuwe manier van leven (balans tussen 
wonen, werken en vrije tijd), zal een grote hervorming plaatsvinden. In de 
volgende periode van vijf jaar zullen nieuwe duurzame en functionele 
concepten de grote massa bereiken. Dit heeft gevolgen voor nieuw- en 
bestaande bouw. Alle te (her)ontwikkelen woningbouw zal nu willen 
inspelen op de gewenste leefstijl en -situatie van bewoners. Echter 
baanbrekende ontwikkelingen worden belemmerd door beperkende wet en 
regelgeving.

● Marktpartijen vragen meer ruimte, zodat er meer flexibel gebouwd kan 
worden. Marktpartijen sturen erop aan om duurzame producten en 
projecten als pilot op te starten. Hierdoor worden sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen op macro- en microniveau actief, wat leidt tot positieve 
economische en sociale ontwikkelingen. Het gebruik van 
communicatietechnologieën ondersteunt initiatieven op microniveau en 
zijn nu interessant voor gebruik binnen grootschalige projecten. Hierdoor 
ontstaan veranderingen op macroniveau.
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10-15 jaar

● Een grote verschuiving van bevolkingsgroepen heeft plaatsgevonden. De 
vergrijzing heeft grote invloed op de arbeidsmarkt en de zorg- en 
woonbehoefte van de ouderen. Er komt nu een stabilisatie van de trend 
van het nieuwe wonen, waardoor een nieuwe norm voor duurzaam wonen 
een feit is geworden. Geïnspireerd door nieuwe ontwikkelingen ontstaan 
gestaag meer verschillende vormen van duurzaam wonen. Hierdoor zal de 
druk toenemen op de woonomgeving, omdat deze moet voldoen aan eisen 
van functionaliteit en zelfvoorzienendheid.

● Door geleidelijke en organische ontwikkelingen op kleinschalig niveau, 
ontstaan duurzame woonomgevingen op buurtniveau. Het karakter van 
dergelijke woonomgevingen is gebaseerd op de specifieke wensen van 
ondernemers en bewoners die naar eigen creativiteit en inzicht zonder de 
vroegere belemmeringen (bouw en regelgeving) in staat zijn zelf of in 
groepen de woonomgeving aan te passen. Gedreven door nieuwe 
leefbaarheidnormen in de directe leefomgeving wordt voornamelijk in 
steden gevraagd om baanbrekende stedenbouwkundige concepten.

● In dit tijdsblok vraagt de maatschappij om de stabilisatie van sociaal-
maatschappelijke ontwikkelingen op alle niveaus. Om de verandering 
definitief te laten wortelen in de maatschappij, wordt de overheid expliciet 
gevraagd om te komen met een eenduidige duurzame visie.

15-25 jaar

● Er is een nieuwe equilibrium: een stabiele bevolkingsomvang en 
-samenstelling, waarbij alle bewonerswensen en -behoeften naar 
tevredenheid zijn ingevuld, het aandeel natuur in de stad in evenwicht is 
en een stabiele woningwaarderingstructuur. Op basis hiervan zullen 
voornamelijk technologische innovaties de markt vernieuwen. Nieuwbouw 
zal alleen nog maar organisch plaatsvinden om te komen tot een 
woonomgeving die in balans is met de omgevingelementen.

● De bestaande woningvoorraad heeft zich herschikt, wat zichtbaar is in het 
ontstaan van nieuwe sociale structuren en culturen met inzet van 
community’s. Bij onvoldoende kwaliteit vindt er een zorgvuldige afweging 
plaats op basis van een maatschappelijk verantwoorde kosten-
batenanalyse, waardoor er mogelijk wordt gesloopt. De bestaande 
woningvoorraad is inmiddels volledig aangepast aan functionele en 
duurzame behoeften en leefwijzen.

2.3. Verduurzaming van de woondynamiek vanuit de 
behoefte en wensen van de bewoner

Inleiding

In deze paragraaf gaan we dieper in op duurzaam wonen vanuit het perspectief 
van de bewoner. Wat kan een bewoner doen om duurzaam te wonen? Wanneer 
zal een bewoner daarvoor kiezen? En wat is allemaal mogelijk? 
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Allereerst: ‘de bewoner’ bestaat uiteraard niet. Iedereen is uniek in zijn of haar 
keuzes en woonstijl. Wel is het mogelijk om bewoners in verschillende groepen in 
te delen: mensen die op het platteland of in de stad wonen; in opleidingsniveau; 
in financiële draagkracht; in de rol van betrokken burger versus consument. Of 
iemand die als betrokken burger of juist als tijdelijke bewoner, die relatief snel 
weer vertrekt naar een andere woonplaats, acteert. Daarnaast kunnen bewoners 
in de rol van consument weer op diverse manieren ingedeeld worden, 
bijvoorbeeld naar milieuvriendelijk gedrag en de manier waarop ze daarop 
aangesproken willen worden.

Een voorbeeld van zo’n indeling is als volgt. Gebaseerd op onderzoek     van     The   
Future     Company  ,   ondermeer     te     vinden     op Admap via www.retailactueel.com, 
2010.

Consumenten denken milieubewust te zijn, maar hun daadwerkelijke motivatie 
blijkt vaak alleen die van kostenbesparing en het hebben van een aversie tegen 
verspilling. Dat blijkt uit onderzoek van The Futures Company. Het milieu is voor 
de meeste mensen niet de primaire reden om hun consumptiegedrag aan te 
passen. De meest voor de hand liggende maatregelen die bij de bewoner/ 
consument aanslaan zijn gedragsverandering ten aanzien van het omgaan met 
elektriciteit en het recycling en inzamelen van huishoudelijk en bouwafval.

Consumenten kunnen marketingtechnisch ingedeeld worden in segmenten ten 
aanzien van gedrag en de manier waarop zij aangesproken kunnen worden op de 
verantwoording aangaande milieu, verspillen etectera.  Pioniers lopen voorop en 
zijn het meest betrokken. Zij willen groen leven vanuit een innerlijke overtuiging. 
Adopters worden meer beïnvloed door externe factoren als media-aandacht. 
Strugglers lijken gemotiveerd om zich milieubewust te gedragen, maar zien 
vooral praktische belemmeringen. Het opheffen van deze praktische 
belemmering betekent een doorbraak in nog meer duurzaam-bewuste 
consumenten.

De groep Confused zijn gemotiveerd, maar raken in de war door tegenstrijdige 
informatie. Ze steunen het liefst duidelijke en meetbare doelen. Passives zijn niet 
gemotiveerd en hebben weinig belangstelling voor het milieu. Ze gaan alleen tot 
actie over als ze er persoonlijk voordeel bij hebben. Sceptics wantrouwen groene 
claims en denken dat de milieuproblemen overdreven worden.

De consument, zo blijkt wel, gaat vooral voor groen als aantoonbaar blijkt dat 
duurzaam gedrag lonend is en er daadwerkelijk sprake is van een 
kostenbesparing.

Wanneer we het aandeel huizen met het zeer energiezuinige label A als maat 
nemen, is het percentage bewoners dat bewust bezig is met duurzaam wonen, 
klein. Momenteel heeft volgens het Compendium voor de leefomgeving nog 
slechts twee procent van de totale woningvoorraad het A-label en dit zijn 
overwegend nieuwbouwwoningen waarvoor het afgeven van een energie 
prestatie label bij oplevering inmiddels verplicht is. Voor een duurzame toekomst 
is het noodzakelijk dat een veel grotere groep mensen ‘duurzaam wonen’ 
omarmt. En dat is veel meer dan het huis isoleren, zuinig zijn met water en afval 
scheiden. De impact van de gemiddelde Nederlander op de aarde is veel te hoog. 
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Dit is inzichtelijk te maken met de ‘voetafdruk’, waarbij alles wat we ge- en 
verbruiken wordt omgerekend naar de hoeveelheid ruimte die nodig is voor de 
productie daarvan. De gemiddelde Nederlander heeft ruim zeven voetbalvelden 
nodig, terwijl er wereldwijd maar krap drie voetbalvelden per persoon 
beschikbaar zijn. Meer informatie hierover op onder andere 
http  ://  www  .  footprintnetwork  .  org  /  en  /  index  .  php  /  GFN  /   .

De impact van wonen

Om te wonen, gebruiken we op allerlei manieren grondstoffen die aan de natuur 
worden onttrokken en produceren we afval dat voor een groot deel weer in ‘het 
milieu’ terechtkomt. Factoren die bepalen of er al dan niet sprake is van een 
duurzame woonstijl zijn ondermeer: 

Het dagelijkse huishouden met de dagelijkse boodschappen (food en non-food).
De keuze voor grotere aankopen zoals meubels, elektrische apparatuur en de 
mate waarin wij ons laten beïnvloeden door trends.
Het huis onderhouden, isoleren en renoveren.
Verhuizen, met de keus wáár we gaan wonen (stedelijk of landelijk?) en hóe 
(nieuwbouw, duurzaam of niet? Of toch bestaande bouw, al dan niet duurzaam 
gerenoveerd?).
Onze mate van betrokkenheid bij de buurt en de rol die we innemen als 
buurtbewoner .

Soms is de impact van onze keuzes direct zichtbaar, meestal zijn de gevolgen 
pas op een later tijdstip zichtbaar of soms zelfs alleen in een ander werelddeel. 

Er zijn ook diverse factoren die van invloed zijn op de mate van ‘duurzaam 
wonen’ waar de bewoner zelf weinig of geen invloed op heeft. Dit betreft onder 
meer de vraag of de woning al dan niet in eigen bezit is, de staat van de woning, 
de omgeving van de woning en het beleid van de overheid. Deze onderwerpen, 
met mogelijkheden voor oplossingen, komen verderop in dit hoofdstuk aan bod.

Van bewoner naar duurzame bewoner

Om van de Nederlandse bewoner een duurzame bewoner te maken, heeft de 
bewoner allereerst inzicht nodig in antwoord op vragen als: Wat is duurzaam 
wonen en waarom zou ik voor duurzaam kiezen? Is duurzaam wonen of 
investeren lonend? Hoe kan ik gebruikmaken van mijn omgeving, van 
technologie, van marktpartijen en van de overheid om te komen tot een 
duurzamer woongedrag en woonomgeving? De bewoner bepaalt tenslotte zelf of 
hij gebruik wil maken van de duurzame alternatieven. Ook al is alles qua 
technologie en dergelijke voorhanden, de bewoner of consument moet nog wel 
het nut inzien van deze keuzes.

Er is onderscheid te maken in twee soorten duurzaam gedrag (vrij gebaseerd 
op onderscheid in mate van milieuvriendelijkheid zosls verwoord door Berg en 
Koers, 2005):

• De relatief eenvoudige gedragswijzigingen zoals het bewust kiezen voor het 
kopen van duurzame producten, het eten van biologische groente, het 
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scheiden van afval, apparatuur op standby zetten. Dergelijke keuzes kosten 
hoogstens wat extra geld, maar vergen een relatief kleine inspanning.

• Aanpassingen die daadwerkelijk duurzaam zijn maar ingrijpen op de 
levensstijl, zoals tijd vrijmaken voor vrijwilligerswerk, de woning grondig 
duurzaam opknappen en bewonen, meer lokaal gericht zijn (ook met werk en 
vakanties) en kiezen voor duurzame alternatieven. Dit vraagt een verandering 
in levensstijl. Hier kiest momenteel nog slechts een klein percentage van de 
bevolking voor.

Het gedrag van de bewoner speelt een centrale rol wanneer we een antwoord 
zoeken op de vraag hoe ‘de bewoner’ zich verhoudt tot ‘duurzaam wonen’. Wat 
moet er gebeuren om een grote groep van de bevolking te laten kiezen voor echt 
duurzaam wonen? In de volgende  paragrafen werpen we een blik in de 
toekomst, schetsen we een probleemanalyse en bieden we vooral praktische 
oplossingen die een grote groep burgers kan activeren om een ‘duurzame 
bewoner’ te worden.

De wensen en behoeften van de bewoner in 2035
In 2035 is duurzaam wonen door iedereen omarmd en geen uitzondering meer 
maar regel. Bewoners wonen in een flexibel, duurzaam aan te passen huis; ze 
zijn relatief veel thuis, werken ook veelal vanuit huis, en spelen een actieve rol in 
de buurt.

Kiezen voor duurzaam wonen is vanzelfsprekend geworden, gestimuleerd door 
de directe beloning in de vorm van geld- en tijdwinst en een verbeterd 
wooncomfort. Nieuwbouw is vraaggedreven en dus duurzaam gerealiseerd en de 
bestaande bebouwing is duurzaam gerenoveerd. De informatievoorziening is 
helder, producten dragen een Europees of wereldwijd duurzaamheidsabel. 
Technologische oplossingen bieden niet alleen woongemak maar leveren ook 
financiële besparing op. Bedrijven die betrokken zijn bij renovatie en installatie 
bieden actief de meest duurzame variant van hun diensten en producten aan.

Het aanbod van duurzame producten is groot. Reclame is uit de tijd en 
grotendeels vervangen door het uitwisselen van ervaringsinformatie (reviews), 
waarin de mate van duurzaamheid een grote rol speelt. Een groep bewoners 
blijft (tijdelijk) kiezen voor het wereldburgerschap, binding aan de woning en 
buurt spelen voor hen geen rol.

Wat houdt ons tegen?
Steeds meer mensen maken zich zorgen over de toekomst van de aarde en de 
maatschappij. Veel mensen willen wel hun steentje bijdragen aan mogelijke 
oplossingsrichtingen, maar in de waan van de dag liggen de prioriteiten toch 
vaak elders. Wat houdt ons momenteel tegen om daadwerkelijk op de bestaande 
oplossingen door te pakken?

Het antwoord op die vraag bestaat uit los te benoemen aspecten, die elkaar 
lijken te versterken. We noemen er tien: verwarring, informatievoorziening, 
overheid, gedrag van bewoners, demografie, financiën, kennis, beeldvorming en 
gemak, consumptie en verspilling.
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Verwarring

De gemiddelde bewoner weet het ook niet meer: is er nu wel of geen sprake van 
klimaatverandering? De geleerden zijn het er niet over eens en vallen elkaar 
openlijk af. De term duurzaamheid wordt te pas en onpas gebruikt, maar wat 
betekent het nu echt? Heeft het wel of geen nut om te kiezen voor biologische 
producten, voor groene stroom? En wat is de betekenis van al die labels en 
keurmerken? Wie heeft ze verzonnen? De overheid of de producenten zelf? 
Hoeveel zeggingskracht hebben ze? Hoe betrouwbaar zijn ze? Is het niet slechts 
een verkooptruc? 

Daarnaast wordt duurzaam ook vaak versimpeld tot één aspect, bijvoorbeeld 
CO2-uitstoot (met alle welles/nietes discussies). Dat is een gemiste kans. Het 
duurzaam denken moet juist verder gaan over de grote vraag. Zelfs mensen die 
het hele klimaatverhaal onzin vinden, zien in dat wij hier in het Westen op een te 
grote voet leven. Kortom: kennis en communicatie rondom duurzaamheid is niet 
eenduidig en bij de bewoner of consument heeft dat een passieve houding tot 
gevolg.

Informatievoorziening

Er gaat geen dag voorbij of er staat een artikel in de kranten of er wordt in 
journaals aandacht besteed aan een onderwerp dat betrekking heeft op 
duurzaamheid. Dit is een goede ontwikkeling want hiermee wordt het onderwerp 
ook bij het grote publiek onder de aandacht gebracht. Daarnaast is er door de 
opkomst van het internet veel informatie eenvoudig beschikbaar geworden. Een 
bewuste bewoner of consument die bereid is om tijd te investeren, kan alle 
informatie op diverse voorhanden zijnde websites vinden, bijvoorbeeld op 
milieucentraal.nl, of duurzaamdoen.nl. Voor de pioniers is dit een goede 
ontwikkeling, maar de werkelijke winst zit hem juist in het betrekken van de 
grote groep bewoners. Dat zet zoden aan de dijk. Hiervoor is de huidige 
informatievoorziening niet toereikend en eerder verwarrend. Het lijkt wel of de 
bestaande informatiebronnen compleet willen zijn, waardoor een consument die 
snel een antwoord op een vraag wil, juist door de bomen het bos niet meer ziet. 
Eenvoudige consumenteninformatie is belangrijk. De keurmerken en maatlatten 
(zoals het energie prestatie label) zijn goede ontwikkelingen, mits het maar 
helder is waarvoor zij dienen en dat ze lonend zijn. Daarnaast is meer 
transparantie nodig over onder meer de herkomst van producten en de impact 
ervan op mens en milieu. 

De overheid

De huidige wet- en regelgeving stimuleren de bewoner onvoldoende om voor 
duurzaam te kiezen. Bewoners zien nu te weinig de voordelen als ze kiezen voor 
een duurzame leefstijl. Er bestaat (nog) geen systeem dat goed en duurzaam 
gedrag beloont. Ook de inconsistente subsidiemaatregelen rond energie geven 
geen duidelijk signaal aan bewoners.

39

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.duurzaamdoen.nl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBHt0y6EiVmRDuPX76x169ey_bIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.milieucentraal.nl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFadoqAT-nxFEiL7xrl6oZbJWjnqg


OCF-themarapport Wonen

Gedrag van bewoners

Het wijzigen van gedrag is ongelooflijk lastig. Zelfs als het gaat om een 
verandering in gedrag waar de persoon in kwestie zelf rechtstreeks profijt van 
heeft (bijvoorbeeld het overstappen op een gezonde levensstijl) blijkt het 
moeilijk om ingesleten patronen en gewoontes daadwerkelijk te doorbreken. De 
gevolgen van een duurzame levensstijl komen vooral ten gunste van het 
collectief en dat ook nog op de langere termijn. Dat maakt een 
gedragsverandering nog complexer. Uit onderzoek (RIVM, 2005) blijkt dat maar 
een beperkt deel van de bevolking zelf iets aan duurzaamheid wil doen of denkt 
te kunnen doen: zeventig procent wijst naar de overheid. De meeste burgers zijn 
alleen bereid om hun gedrag aan te passen als anderen dat ook doen. Pioniers 
zijn onmisbaar om duurzaam wonen te introduceren en een bredere groep te 
interesseren.
Tot nu toe is het niet gelukt om een grote groep mensen uit te nodigen om een 
duurzame bewoner te worden. Diverse campagnes, films en media-aandacht 
hebben de bewustwording weliswaar vergroot, maar nu moet nog de stap gezet 
worden naar concreet handelen en doorpakken op duurzaamheid.

Demografische ontwikkeling

De ontwikkelingen op gebied van gezinsamenstelling (meer alleenstaanden, 
kleinere familiegroepen, vergrijzing), worden anno 2010 nog niet gereflecteerd in 
keuzes en types van woningen. De meeste bewoners wonen in een huis dat niet 
flexibel aan te passen is aan de steeds veranderde bewonerssamenstelling en 
-wensen. Hierdoor wonen mensen te klein of juist te groot. Dat werkt 
verhuizingen in de hand. Dit komt de sociale binding in de buurt niet ten goede 
en bovendien pakt naar verwachting een verhuizing maar zelden ‘duurzaam’ uit 
door de aanschaf van aan trends onderhevige nieuwe meubels of een 
verbouwing.

Financiële aspecten

Kiezen voor duurzaam wonen vraagt om een investering die zich op een later 
tijdstip weer terugverdient. Deze terugverdientijd hangt enerzijds af van het 
investeringsbedrag en anderzijds van de opbrengst van de besparing. Zolang 
bijvoorbeeld energie relatief goedkoop blijft, is de terugverdientijd van isolatie of 
zonnecollectoren langer. Zeker in de huidige economische crises blijven 
investeringen achterwege.

Kennis

Zowel bij bewoners, als bij professionals uit de branche (aannemers, 
installateurs) ontbreekt het vaak aan praktisch toe te passen kennis op het 
gebied van duurzaam renoveren, onderhouden en verbouwen. Hierdoor valt de 
keuze niet op de meest duurzame optie maar op de meest voor de handliggende 
optie, die van de bekende en dus veilig lijkende weg. Zo kiest men bijvoorbeeld 
bij het vervangen van een cv-ketel nog steeds voor de ketel die al jaren verkocht 
wordt, terwijl er al veel energiezuiniger ketels verkrijgbaar zijn. De technische 
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vernieuwingen die al voorhanden zijn, blijven hierdoor onbenut. Een gemiste 
kans.

Beeldvorming en gemak

Een duurzame levensstijl kampt nog steeds met het imago dat het duurder is en 
wordt niet als hip ervaren. Ook is het huidige aanbod nog smal, niet voor iedere 
smaak is iets te kiezen, terwijl dat noodzakelijk is om een grote groep mensen te 
bereiken. Want mensen willen iets te kiezen hebben. Variatie en verandering zijn 
elementaire behoeftes van mensen. Ieder soort consumptiepatroon –duurzaam 
of niet - moet daarom veel variatie bevatten (Wal et al, 2006). Het aanbod aan 
duurzame alternatieven moet zichtbaar groter worden om bij het grote publiek 
onder de aandacht te komen, zowel voor het dagelijkse wonen als voor 
renoveren, onderhouden en verbouwen. Daarnaast zijn duurzame alternatieven 
niet overal voorhanden, wat wel zou moeten.

Consumeren

Het succes van een land of een persoon is voor de meeste mensen gekoppeld 
aan zijn of haar financiële succes. Niet het Bruto Nationaal Geluk maar het Bruto 
Nationaal Product wordt nog te veel gezien als graadmeter van onze welvaart. 
Onze maatschappij is ingericht op een oneindige groei waarbij consumeren een 
doel op zich is geworden. Zoals Wal en Goudzwaard (2006) verwoorden: “We zijn 
als individu, maar ook als samenleving, erop gericht om de voordelen voor hier 
en nu te maximaliseren en tegelijkertijd de kosten te minimaliseren.”

De huidige tendens is dat we allemaal druk zijn met onze eigen bezigheden en 
we lijken geen tijd meer te hebben voor elkaar. Veel basale zaken, zoals zorg en 
aandacht voor de buurt, besteden we uit. De zorg voor een ziek familielid wordt 
overgedragen aan thuiszorg en een praatje met iemand uit de buurt is 
spaarzaam. Alles moet snel, maar ook nog steeds goedkoop. Dit gedragspatroon 
is niet duurzaam en een verarming van onze (sociaal-maatschappelijke) 
welvaart. Minder consumeren dus, en laat wat je consumeert duurzaam zijn.

Verspilling

Verspilling is een van de grootste boosdoeners in het duurzaamheidverhaal en 
het bewustzijn van de consument. Het is relatief eenvoudig en goedkoop om de 
inrichting van de woning te vernieuwen en de badkamer of de keuken te 
vervangen. Dit wordt door allerlei reclame-uitingen en trends eerder 
aangemoedigd dan gedemotiveerd waardoor ons huidige economische gestel en 
ons verspillende consumentengedrag in stand wordt gehouden. Daarnaast is er 
sprake van veel verspilling van primaire bronnen zoals energie, gas en water, 
maar ook van voedsel. De hoeveelheid afval per huishouden is ten opzichte van 
1950 verviervoudigd; ongeveer de helft van het huishoudelijke afval wordt door 
de bewoners gescheiden aangeboden (Compendium voor de leefomgeving). Een 
andere vorm van verspilling is de neiging van consumenten om steeds groter te 
willen wonen ook al worden huishoudens steeds kleiner. De trend is nog steeds 
om groter te willen wonen om hiermee een welvaartsimago in stand te houden. 
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Verhuizen naar een huis dat 50 vierkante meter groter is, brengt al een toename 
van de CO2-uitstoot van 1700 kg per jaar met zich mee. 

Al met al kan er een heel overzicht worden opgesteld van ‘beren op de weg’ naar 
het doorpakken op een duurzame leefstijl. Een kleine groep pioniers heeft deze 
leefstijl al omarmd en leeft vaak opvallend duurzaam. Een grote groep bewoners 
of consumenten geeft aan een duurzame leefstijl wel belangrijk te vinden, maar 
heeft moeite om ook dusdanig te handelen of denkt dat de eigen bijdrage er 
nauwelijks toe doet. Terwijl juist de grote winst te halen valt om die groep 
bewoners uit te nodigen een duurzame leefstijl aan te nemen en duurzaam 
wonen te omarmen. Dat hoeft dan niet direct zo fanatiek als de pioniers dit doen, 
maar zou wel een hele goede stap zijn in de gezamenlijke zorg voor onze 
maatschappij, leefomgeving en de aarde. 

In de volgende paragraaf benoemen we de concrete acties die genomen 
kunnen worden om de meerderheid van de grote, nog niet duurzaam levende 
bewoners en consumenten om te vormen tot duurzame burgers.

De transitie
Wat kan een individuele bewoner ondernemen om een duurzame bewoner te 
worden? Wat helpt deze bewoner bij het kiezen voor een duurzame levensstijl?

Gedragsverandering begint bij bewustwording en bewustwording begint bij 
informatie. Informatie is dankzij internet voor iedereen toegankelijk. Onze impact 
wordt steeds transparanter. Gegevens over waar een product vandaan komt, 
door wie het onder welke omstandigheden is gemaakt en de impact van het 
product op de lokale omgeving en het milieu in bredere zin, zijn steeds vaker 
allemaal online beschikbaar.

Daarnaast ligt de grote uitdaging in het uitnodigen van bewoners om 
‘duurzaam’ te gaan wonen, om het dilemma van de ‘commons’ te doorbreken1 

(Hardin, 1968). Om dat te bereiken, is het nodig om duurzaam handelen te 
koppelen aan een rechtstreeks voordeel op het moment zelf. Deze 
oplossingsrichting beschrijft Al Gore ook voor het oplossen van de klimaatcrisis 
(Al Gore, 2009). Binnen ons thema ‘Wonen’ zijn het verbeteren van 
wooncomfort, geldbesparing en tijdwinst de belangrijkste ‘triggers’ die als 
beloning ingezet kunnen worden. Op deze vlakken zijn oplossingen gezocht, die 
worden beschreven in de volgende paragraaf. 

Daarnaast moet ingespeeld worden op de emoties: het voelt goed en slim om 
een duurzame levensstijl aan te nemen, het is zelfs hip. De bewoner heeft zijn 
eigen verantwoordelijkheid, maar de overheid moet met de juiste maatregelen 
komen om ‘duurzaam’ wonen te belonen. De burger is echter ook de 
kiesgerechtigde. Het is in het huidige democratische systeem niet lonend om als 
regering in een tijd van crisis en recessie impopulaire maatregelen te nemen 
waarvan de resultaten niet op korte termijn zichtbaar zijn. Deze constatering is 
een feit waar duidelijk rekening mee moet worden gehouden. De 
langetermijnvisie en het beleid hierop wat nodig is om Nederland een duurzame 
1De ‘tragedy of the commons’ verwijst naar het probleem dat gemeenschappelijk weidgronden bij de 17de-eeuwse Engelse 
dorpen op den duur ten gronde gingen doordat individuele veehouders de verleiding niet konden weerstaan om hun eigen 
inkomen te vergroten door er steeds meer eigen dieren te laten grazen.
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levensstijl te laten omarmen, zal niet op korte termijn van de Nederlandse 
overheid komen. Het bedrijfsleven en de internationale afspraken die vanuit 
onder meer Europa worden genomen, zullen het initiatief hierop nemen. Burgers 
in de rol van bewoner en consument zullen uiteindelijk wellicht ‘gedwongen’ tot 
actie overgaan om het welvaartsniveau dat zij hebben bereikt, te behouden en 
op een andere manier te beleven. 

De oplossingsrichtingen zijn gefaseerd in vier perioden uitgewerkt.

0-5 jaar

Een periode waarin financiële prikkels effect beginnen te sorteren. Bestaande 
mogelijkheden om duurzaam te wonen worden helder en op een positieve manier 
naar de bewoners gecommuniceerd. Kennisoverdracht rond het praktisch gebruik 
van duurzame woonoplossingen wordt verbeterd.

De huidige economische crisis benutten: financiële prikkels zullen in dit tijdsblok 
goed werken. Belasten en belonen op basis van duurzaamheid: op korte termijn 
is het mogelijk om lokale initiatieven verder uit te rollen, bijvoorbeeld de heffing 
op afval gerelateerd aan de hoeveelheid afval die sommige gemeenten al 
toepassen. Maar ook niet-duurzame energie zwaarder belasten en de opbrengst 
hiervan benutten voor het ontwikkelen van duurzame alternatieven. Het 
groeiende besef dat niet alles om geld draait, kan benut worden om te kiezen 
voor een duurzame levensstijl. Maar ook kan de hernieuwde belangstelling voor 
het buurtgevoel, elkaar helpen en vrijwilligerswerk, verder aangewakkerd 
worden. Mensen zijn zich aan het bezinnen en staan juist dan open voor 
alternatieven.
Duidelijke voorlichting over het duurzaam 
opwaarderen van het huis in termen van 
financiële winst en een toename van het 
wooncomfort. Promotie van het energielabel 
voor woningen (voorheen EPA, Energie 
Prestatie Advies, nu maatwerkadvies 
energiebesparing) en verbreding van het 
gebruik (niet alleen bij de verkoop van huizen maar voor alle woningen). 
Bouwbedrijven en installateurs zodanig opleiden dat zij bij een offerteaanvraag 
automatisch duurzaam advies geven en toepassen. Het moet de burger niet te 
veel extra moeite kosten om voor duurzaam te gaan. De branche(verenigingen) 
moet dit zelf oppakken en daarmee streng beleid van de overheid voor zijn.
Via bestaande woonprogramma’s aandacht aan duurzaamheid bij verbouwen 
besteden. De publieke omroep met ondermeer de taak informatie en educatie, 
moet dit oppakken.
Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om reclame voor producten die niet 
duurzaam zijn, te beperken of te voorzien van een waarschuwing dat betreffend 
product ernstige schade aan de leefomgeving toebrengt (te vergelijken met 
rookwaar of alcohol). De Consumenten Autoriteit en de Reclame Code Commissie 
moeten hier een eerste stap in zetten.
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Onderzoek naar en implementatie van duurzame 
technologische oplossingen stimuleren. Het Agentschap.nl 
heeft hier een centrale taak bij. Nu ligt de nadruk nog erg 
bij onderzoek, de implementatie moet meer aandacht 
krijgen.
Algemeen labelsysteem bij producten invoeren. Te 
vergelijken met bijvoorbeeld het eco-label op voeding en 
het energielabel voor huishoudelijke apparatuur en auto’s. 
Het duurzaamheidslabel is breder en geeft informatie over de ‘people’ en ‘planet’ 
aspecten van het product. Het Europese ecolabel kan een optie zijn. 
Het misbruik van de term duurzaamheid tegengaan. Informatie over duurzaam 
wonen helder en op een positieve manier communiceren. Misbruik bij producten 
en binnen reclames moet tegengegaan worden door De Consumenten Autoriteit 
en de Reclame Code Commissie.
Imago van duurzaam leven van sober en saai omzetten in een positief beeld: 
slim en hip. Milieuorganisaties spelen hier een grote rol in, de huidige wijziging 
van NEE (jaren zeventig) naar ‘het mag wel maar dan anders’ (namelijk 
duurzaam) verder doorzetten.

5-10 jaar

In dit tijdblok voeren gemeentes, het bedrijfsleven en andere instanties 
duidelijke campagnes om duurzaam gedrag te bevorderen en de burger (als 
bewoner en consument) een universeel begrip van duurzaam wonen en leven bij 
te brengen. Actieve economische beloning, voor mensen die duurzame keuzes 
maken op het vlak van primaire energie (gas en elektra), watergebruik, 
voedselverspilling, productinkopen, reizen, en vele andere gebieden die binnen 
een duurzame levensstijl kunnen worden benoemd, wordt gemeengoed. Er komt 
een stelsel waarbij het kiezen voor duurzaamheid voordeliger wordt en daarmee 
dus lonend.

Technologische oplossingen die bijdragen aan een duurzaam huishouden en 
zowel geld als tijd besparen, zijn goed op de markt te verkrijgen. Dit ‘slim 
wonen’ wordt door 20% van de bewoners opgepakt. Denk daarbij aan handige 
producten in huis om het verbruik van gas, water en energie terug te dringen. 
Maar ook de dagelijkse artikelen zijn steeds vaker in een duurzame variant te 
koop (bijvoorbeeld huishoudelijke artikelen, speelgoed en dergelijke).
Bouwbedrijven en installateurs die bewezen duurzaamheid in de praktijk 
brengen, zijn goed herkenbaar en vindbaar voor de burgers. De overheden zelf 
hebben beleid ingevoerd waarbij zij alleen nog met duurzaam gecertificeerde 
bouwbedrijven samenwerken. 
Het aantal duurzame producten in de bouwmarkten is goed herkenbaar (uniform 
label) en het duurzame assortiment is sterk uitgebreid. Een extra belasting op 
niet-duurzame productvarianten en een lager belasting tarief op duurzame 
varianten maakt het minder aantrekkelijk om voor onverantwoorde producten te 
kiezen.
In reclame voor producten die niet duurzaam zijn wordt een 
reclamewaarschuwing vermeld. Bij reclames voor verantwoorde duurzame 
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producten wordt middels labels de mate van duurzaamheid of milieubelasting 
aangegeven.
Duurzaam gedrag wordt nog verder beloond. De verbruiker betaalt onder meer 
bij energie, water en afval naar rato van duurzaamheid.
Verbreding van het aanbod van duurzame producten stimuleren met als doel dat 
alle producten duurzaam en verantwoord kunnen worden geconsumeerd.
Transparantie op de impact van wonen is eenvoudig inzichtelijk. Dankzij 
internettechnologie en 'apps' voor de smartphone’s is altijd en overal informatie 
beschikbaar bij bijvoorbeeld het aanschaffen van producten voor huis en tuin. 
Hierbij is steeds meer informatie over ‘duurzaamheid’ opgenomen. De bron van 
deze informatie zijn vooral nog reviews van andere gebruikers.

10-15 jaar

Een periode waarin het alledaags is om de woning op een duurzame manier te 
laten evolueren met de woonwensen en om een duurzame levensstijl aan te 
nemen. Het thuiswerken is breed ingevoerd, verhuizen voor het werk is minder 
relevant. Bewoners zijn meer thuis, waardoor de waardering en de 
tijdsinvestering voor de buurt verder groeit.

Duurzaam wonen is door veertig procent van de bewoners omarmd. Het is hip en 
slim.
Bewoners passen hun woning op een duurzame manier aan hun woonwensen 
aan.
Winkels (food en non-food) verkopen bijna alleen nog maar ‘duurzame 
producten’.
Reclame heeft geen waarde meer, voor productinformatie spelen reviews, waarbij 
duurzaamheid een belangrijke rol inneemt, de centrale rol.
Transparantie is nog verder toegenomen dankzij toepassing van benchmarks. De 
bewoner kan vrij eenvoudig opzoeken wat de impact op het milieu is van zijn 
handelen en de aanschaf van producten, en onder welke omstandigheden het 
product gemaakt is. Producenten vanuit de hele wereld geven deze informatie 
zelf via internet door; een producent is ook de jonge medewerker in China of 
Afrika die een hele dag meubels maakt voor de export.

15-25 jaar

Nieuwe woningen zullen flexibel inzetbaar zijn om aan op de wensen van zijn 
bewoners te voldoen. Het begrip duurzaamheid zoals wij dit nu hanteren, is 
voorbij de piek en ebt weg uit de volksmond omdat het gemeengoed is 
geworden. Duurzaam gedrag zet zich voort, niet omdat mensen het moeten, 
maar omdat ze  hun verantwoording hebben genomen en daarom willen. ‘Goed’ 
gedrag wordt nog steeds beloond op meerdere maatschappelijke niveaus. Het 
kiezen voor duurzame oplossingen is geworden tot de dagelijkse praktijk en 
gemeengoed.

De bewoner heeft een sterke regionale binding en maakt gebruik van diverse 
lokale en regionale mogelijkheden (producten, diensten, natuur). De bewoner 
ervaart zijn woonomgeving als onderdeel van een groter geheel waarin hij een 
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plek heeft, dit brengt hij tot uiting door aandacht te hebben voor zijn directe 
woonomgeving. 

Technologische vernieuwingen die bijdragen aan het duurzaam wonen, zijn 
algemeen ingevoerd in huishoudens. Hierdoor is de verspilling van primaire 
energiebronnen, water en voedsel, gehalveerd ten opzichte van 2010.

Duurzaam wonen is gewoon de norm.

2.4. Conclusie
De uitdaging is om duurzaam wonen, in de zin van een duurzame en 
verantwoorde leefstijl, gemeengoed en alledaags te maken. Daarbij hebben de 
pioniers een belangrijke voorbeeld- en aanjaagfunctie. De grote winst voor 
duurzaam wonen ligt echter in het breed toepassen en dat kan alleen door het bij 
het grote publiek onder de aandacht te brengen. De belangrijkste ‘trigger’ om dit 
te bereiken, is door duurzaam wonen te koppelen aan geld- en tijdwinst en een 
verbetering van het wooncomfort, door de duurzame leefstijl lonend te maken. 

Vooral de bewustwording van bewoners ten aanzien van het verduurzamen 
van hun woning en duurzaam woongedrag kan hier een aanzienlijke bijdrage aan 
leveren. Niet-duurzaam wonen moet lastig en duur worden, duurzaam wonen 
eenvoudig en goedkoper. De oplossingen zijn te vinden in financiële sturing 
(duurzame keuzes financieel aantrekkelijk maken); heldere informatie en 
transparantie rond duurzaam wonen; een uniform duurzaamheidslabel voor 
producten en diensten; een breed en gevarieerd aanbod van duurzame 
producten en technieken die overal eenvoudig te verkrijgen zijn; kennis over 
duurzaamheid bij bewoners en dienstverleners vergroten; een positief beeld rond 
een duurzame levensstijl creëren; niet-duurzaam consumeren remmen in plaats 
van te stimuleren en flexibel wonen mogelijk maken. De bewoner speelt hier een 
grote rol bij, maar ook de overheid, Europa, branche-organisaties, bedrijfsleven, 
consumentenorganisaties en onderzoeksinstellingen hebben hierbij een 
belangrijke taak. Deze moeten binnen hun eigen doelstelling bevorderen dat 
zoveel mogelijk bewoners overstappen op duurzaam wonen en een duurzame 
levensstijl.

Onze visie op de toekomst is positief. Wij denken dat duurzaam wonen de norm 
kan worden. Als tegenwicht voor de globalisering is er een groeiende behoefte 
om zich lokaal te binden. Bewoners voelen zich meer thuis in hun buurt, wonen 
langer in hetzelfde huis, zijn actief betrokken bij de buurt en voelen zich slim en 
goed door bewust te wonen en dus te leven. Dankzij internet en handige mobiele 
applicaties is de impact van de keuze voor duurzaam wonen direct op andere 
plekken in de wereld te zien, wat voor een grote groep nog eens een extra 
stimulans kan zijn om voor een duurzame levensstijl te kiezen.  
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3. Verduurzaming van de woonmaterialen
3.1. Inleiding
Dit hoofdstuk staat in het teken van de tweede P van People, Planet, Profit; een 
onderwerp dat actueler is dan ooit. 

Het klimaat verandert. Sinds het begin van de 20e eeuw is er een 
temperatuurstijging op aarde waargenomen. In Nederland gaat de opwarming 
sinds 1950 twee keer zo snel. De enorme toename in de vraag naar energie 
betekent onvermijdelijk een groter beroep op de natuurlijke hulpbronnen. 
Verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing en industriële en agrarische 
activiteiten maakt dat de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer stijgt. 
Temperatuurstijgingen van meer dan 2°C kunnen grote klimaatveranderingen 
met zich meebrengen voor de mens en het milieu, door stijging van de 
zeespiegel, toename van droogte- en hitteperioden, extreme neerslag en andere 
effecten.

Om de ernst van deze gevolgen terug te dringen, zullen we anders moeten 
omgaan met het gebruik en verbruik van onze natuurlijke bronnen, energie en 
materialen. Hierbij kunnen we gebruik maken van de intelligentie van de natuur 
en het bouwen en wonen hierop afstemmen. Naast CO2-reductie gaat het ook om 
zaken als energie, water, afval, gezondheid, luchtkwaliteit, groen en het 
ruimtegebruik van een woning.

In zienswijzen op een duurzame ontwikkeling wordt gesteld dat de drie 
elementen: people (de mensen), planet (de gevolgen voor de planeet en het 
leefmilieu) en profit (de opbrengst van de voortbrenging en economische 
effecten van goederen en diensten) in harmonie met elkaar gecombineerd 
moeten worden. Op die manier kan de huidige generatie in haar noodzakelijke 
behoeften voorzien zonder dat de mogelijkheden voor de volgende generatie 
worden beperkt of onmogelijk zijn geworden.

Het begrip ‘duurzaam’ heeft meerdere betekenissen. Iets kan duurzaam zijn in 
tijdsduur, bijvoorbeeld een gebouw of product, dat lang meegaat. ‘Duurzaam’ 
kan ook de ontwikkeling van een proces betekenen: een proces dat permanent 
kan worden toegepast, omdat het de aarde niet uitput. Binnen dit subthema, 
verduurzaming van de woonmaterialen, hebben we de volgende vraagstelling 
geformuleerd:

1) ‘Hoe gaan we optimaal gebruikmaken van de omgeving en de bronnen 
voor wonen?’

2) ‘Hoe gaan we oneigenlijk gebruik van bronnen tegen en kunnen we 
gebruikmaken van de natuur om comfortabel en gezond te wonen en 
leven?’

Zoals we al eerder hebben gesteld, richt wonen zich op het creëren van een 
habitat waarin je jezelf veilig, rustig en gezond kunt terugtrekken en kunt 
ontplooien. Daarbij onderscheiden we de woonplek, de woonomgeving, 
woningmaterialen en woongedrag. In dit subthema gaan we dieper in op de 
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woonomgeving en de woningmaterialen. Onder woningmaterialen verstaan we de 
grondstoffen, die voor de bouw gebruikt worden, maar ook de manier waarop 
deze grondstoffen gebruikt worden in het wonen. De woning kan niet los gezien 
worden van zijn omgeving en die wordt daarom ook in het verduurzamingproces 
meegenomen.

Binnen dit subthema kijken we naar de bestaande en nieuwe woningvoorraad. De 
bestaande woningvoorraad heeft nog een grote slag te maken in verduurzaming 
en energiebesparing. De opgave voor nieuwbouw is dat duurzame technieken en 
materialen integraal worden meegenomen in het ontwerp. Verder ligt de 
uitdaging bij nieuwbouw in het innoveren en optimaliseren van technieken en 
materialen. We maken ook onderscheid tussen stedelijke en landelijke omgeving, 
aangezien het wonen in het centrum van Amsterdam anders is dan wonen in de 
landelijke omgeving van Noord-Groningen. Om de scheiding tussen het landelijke 
en stedelijke gebied aan te geven, hanteren we de systematiek van het CBS, 
waarbij de adressendichtheid en het daaraan te koppelen voorzieningenniveau 
aanduidt hoe stedelijk een gebied is. In alle vier onderscheiden groepen gaat 
duurzaam bouwen over het reduceren van de grondstoffenvraag, respectievelijk 
de zo efficiënt en effectief mogelijke invulling van de resterende 
grondstoffenvraag.

Het duurzaam gebruiken van en omgaan met grondstoffen is van belang op 
meerdere niveaus:

• bij de ruimtelijke ordening in gebiedsontwikkeling en woonomgeving
• bij het ontwerp van de woning
• bij de duurzame technieken en materialen van de woning
• bij het bouwproces.

De rol van de bewoner en zijn woongedrag hebben we in hoofdstuk 2 uitgewerkt.
In de volgende paragrafen geven we een visie op wonen in 2035 en benoemen 

we de obstakels die ons nu nog weerhouden om de CO2-uitstoot te minimaliseren 
en energieneutraal te wonen. Vervolgens schetsen we de stappen die we kunnen 
zetten, om energieneutraal bouwen in 2035 werkelijkheid te laten zijn.

3.2. Hoe wonen we in 2035? 
Over vijfentwintig jaar zijn we ons ervan bewust geworden dat we onderdeel 
uitmaken van één ecologisch systeem. Hierdoor waarderen we de intelligentie 
van dit systeem en maken we er  optimaal gebruik van. Dit zien we terug op 
meerdere schaalniveaus: in de omgeving, in de woning en de apparaten in de 
woning. De landelijke omgeving is in 2035 landelijker en groener. De stedelijke 
omgeving ontwikkelt zich in 2035 tot compacte en energieneutrale metropolen. 
Zelfvoorzienende en energieneutrale woningen en gebouwen vullen de steden. 
Zij maken optimaal gebruik van elkaars functies en verspilling is 'not done'.

De technieken en producten zijn, mede dankzij de opgedane kennis uit de 
natuur, verder ontwikkeld en zijn toegankelijk en betaalbaar geworden voor 
iedereen. Het is voor de bewoner niet minder dan vanzelfsprekend dat je een 
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apparaat koopt dat bijdraagt aan energiebesparing van de woning. Een gezond 
binnen- en buitenklimaat hebben alle aandacht. Groen heeft hierin een belangrijk 
aandeel; elektrische apparaten zijn stralingsvrij. 

In de volgende paragrafen lichten we onze visie verder toe.

Woonomgeving

De woonomgeving is in 2035 energieneutraal en autarkisch (zelfvoorzienend). De 
gebouwde omgeving, met woningen, utiliteitsgebouwen en wegen, is 
energieneutraal én energieleverend. Er zijn nieuwe gemeenschappelijke 
energienetwerken in de vorm van smartgrids 
(http://www.energyvalley.nl/werkthemas/smart-grids) aangelegd. Daarbij wordt 
het teveel aan opgewekte energie teruggeleverd aan het energienet, zodat 
andere energiebehoevende functies er gebruik van kunnen maken. Zo is iedereen 
feitelijk energieleverancier en afnemer. Fossiele energiebronnen worden niet 
meer gebruikt als brandstof, maar alleen nog maar voor de vervaardiging van 
bijvoorbeeld bouwmaterialen.

Het hergebruik van afvalstromen is dé oplossing om de woonomgeving 
energiecentraal te maken. Er is sprake van een integrale benadering van afval, 
energie en ruimte. Afval wordt ondergronds afgevoerd en gestructureerd 
gecontroleerd en geïnventariseerd. Daarbij geldt het motto: de vervuiler betaalt.
De doelstellingen bij het creëren van een duurzame gebouwde omgeving zijn: 
het zoveel mogelijk gebruikmaken van duurzame energie en het voorzien in de 
resterende energiebehoefte door hergebruik van afvalstromen, zoals afvalwater, 
huishoudelijk en landbouwafval en restwarmte.

De ruimtelijke uitdaging is om een dorp, wijk, of stad zo in te richten, dat 
nuttig gebruik kan worden gemaakt van vrijkomende warmte bij de verbranding 
van afval. Het koppelen en ordenen van bepaalde functies is daarin belangrijk. 
Ziekenhuizen, zwembaden, en tuinbouwkassen hebben allemaal een grote 
energievraag. De inrichting van Nederland is zo gepland, dat we in 2035 de 
(afval)energie optimaal benutten.

Steden maken in 2035 gebruik van natuurlijke energiebronnen om de uitstoot 
van CO2 te beperken en verder te voorkomen. Er zijn inmiddels diverse 
alternatieve energiebronnen en technologieën beschikbaar, die het mogelijk 
maken om energie op te wekken uit zon, wind, water, aardwarmte, biogas en 
biomassa. Deze zijn in de gebouwde omgeving en de architectuur geïntegreerd. 
Groen, zon, water en wind zijn belangrijke bronnen en worden ingezet om zo een 
CO2-neutraal klimaat te bewerkstelligen. Groene daken en gevels helpen het 
regenwater op te vangen om vervolgens verder te gebruiken. Daarnaast worden 
de daken ook benut voor het verbouwen van voedsel binnen de stad. We maken 
optimaal gebruik van én leven in harmonie met de natuur. Op de 
klimaatverandering is ingespeeld door toepassing van specifieke bouwtechnieken. 
Zo wordt ingespeeld op een stijgende zeespiegel door drijvende woningen te 
bouwen op het water. Drijvende steden zijn zelfvoorzienend met technieken als 
golfslagenergie en gebouwkoeling, gebruikmakend van het aanwezige water. 
http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/drijvende-woning-darc/ 

http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=18405
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De steden zijn in 2035 compacter geworden en verder verdicht. Verder hebben 
zij hun eigen identiteit versterkt en benadrukt in ‘themasteden’. Iedere 
themastad of metropool biedt een unieke woon-, werk- en recreatieve ervaring. 
Woningen zijn in ligging, materiaalgebruik en energiegebruik afgestemd op de 
unieke locatie met een eigen identiteit. Zo kan Den Haag zich gaan 
onderscheiden als de stad van de ‘regering en internationaal recht’ en het ‘wonen 
aan zee’. Rotterdam kenmerkt zich bijvoorbeeld door de moderne architectuur, de 
robuuste havens en de hoogbouw in de stad. Elke stad krijgt zo een 
onderscheidend karakter.

De landelijke omgeving blijft landelijk en groen. Het leven met de natuur is de 
ambitie, waarbij er een goede balans is tussen bebouwd en onbebouwd. In het 
landelijke gebied functioneren kernen en open ruimtes in harmonie met elkaar. 
Kernen profiteren optimaal van de in de kernen aanwezige faciliteiten en het 
landelijke gebied daar omheen profiteert van het afwezig zijn van deze 
faciliteiten.

Woningontwerp

Duurzame architectuur voldoet aan de behoeften van bewoner, opdrachtgever en 
omgeving, en combineert esthetiek, duurzaamheid, energiezuinigheid, 
kostenbewustheid, gemak en gezondheid. 

Het is in 2035 de uitdaging om gebouwen te ontwerpen waarvan mensen 
zowel in letterlijke als figuurlijke zin energie krijgen. De bewoner en natuur staan 
centraal in het ontwerp, die de goede condities biedt om optimaal te kunnen 
functioneren als mens. De betrokkenheid van de gebruiker bij de ontwikkeling 
van de woning is van groot belang om te zorgen, dat de woning daadwerkelijk 
bijdraagt aan comfortabel en vitaal wonen en leven.

Het besef dat we niet oneindig alle bronnen kunnen blijven gebruiken, is bij alle 
gebruikers van een woning doorgedrongen. De gebruiker zal vragen om 
duurzame producten en huishoudelijke apparaten. De markt is hierop ingesteld 
en duurzame producten zijn betaalbaar. De woning in de nieuwe stedelijke 
omgeving in 2035 is compacter en flexibeler. Industrieel, flexibel en demontabel 
zijn belangrijke aspecten in het duurzaam bouwen. Er zijn gebouwen die na 
functioneren volledig demontabel zijn en in een andere vorm weer opgebouwd 
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kunnen worden. Daarnaast zijn er ook gebouwen die juist voor lange tijd blijven 
staan en aanpasbaar zijn in behoeften. In deze vorm worden meerdere functies 
en woningtypes gerealiseerd, waarbij het inbouwpakket verwijderbaar is. De 
inbouw en inrichting kan op basis van een leaseconstructie worden verkregen, en 
doen mee in de kringloop van producten en materialen.

De woningen zijn aanpasbaar aan de behoeften van de bewoner. De 
verhouding tussen vrijetijdsbesteding en werktijd is veranderd en door de 
ontwikkeling van de digitalisering kan men overal werken. 

In het landelijke gebied zien we huizen die volledig opgaan in de natuurlijke 
omgeving. Het ontwerp is esthetisch, functioneel en flexibel en de bouwfase kent 
nauwelijks nog schadelijke milieueffecten. Mooie voorbeelden van woningen, die 
in de omgeving opgaan en in harmonie leven met de natuur, zijn eco-dorpen  en 
binishells.

[http://www.omslag.nl/wonen/ecodorpen.html],
[http://www.anastasiadorp.nl/index.php?
option=com_content&view=article&id=60:ecodorp&catid=945:ecodorp&Itemid=
67] [http://binishells.com] 
De woningvoorraad in het landelijk gebied past zich aan een fluctuerende vraag 
aan. Niet alleen als gevolg van een wisseling in gebruikers, maar ook van een 
wisseling in hun wensen. Vraag en aanbod zijn dan duurzaam op elkaar 
afgestemd.

In het ontwerp van woningen wordt rekening gehouden met de oriëntatie ten 
opzichte van de zon en de wind. Zo heeft een hellend dak, dat georiënteerd is op 
het zuiden, een hoger rendement van de zonnecellen dan bij een oriëntatie op 
het noorden. Bij nieuwbouw, en waar mogelijk in bestaande bouw, worden 
bestaande duurzame technieken en producten integraal in het ontwerp 
meegenomen. Vervangende nieuwbouw zal steeds minder plaatsvinden. Het 
behoud en duurzaam verbeteren van de bestaande bouw heeft voorrang en de 
benodigde technieken en materialen zijn beschikbaar. Bestaande woningen zijn 
duurzaam gerenoveerd, waardoor er een grote slag geslagen is in het beperken 
van energiegebruik. Herbestemming is aan de orde van de dag en wordt eerst 
onderzocht, voordat sloop ter sprake komt. Voor de vraag naar nieuwe woningen 
worden eerst de mogelijkheden onderzocht van herbestemming van kantoren, 
kloosters of scholen. Door demografische ontwikkelingen en een veranderende 
vraag naar kantoren, scholen en kerken staan er namelijk steeds meer van 
dergelijke gebouwen leeg. Het vraagstuk ‘duurzaam slopen of nieuw bouwen’ 
wordt integraal bekeken. Uiteraard is een goede sloop met aandacht voor 
recycling daarvoor een eerste vereiste. Een zorgvuldige risico- en levenscyclus 
analyse, waarin wordt gekeken naar de terugverdientijd versus kosten en baten, 
onderhoud, comfort, milieubelasting en efficiency, behoort tot de 
standaarprocedure

Bouwproces

Maatschappelijke betrokkenheid speelt in 2035 een belangrijke rol en er zijn 
nieuwe samenwerkingsvormen van burgers, ontwikkelaars, bouwers, 
installateurs en overheid ontstaan.
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Het bouwproces speelt een belangrijke rol in de uiteindelijke kwaliteit en het 
niveau van duurzaamheid van de woning. In 2035 wordt er interdisciplinair 
gewerkt aan de bouwopgave.

De bij het proces betrokken partners hebben hetzelfde einddoel voor ogen, in 
kwaliteit en prijs. Er wordt gekeken naar de totale levenscyclus van het gebouw 
en naar wat de gebruiker voor ogen heeft. Dit wordt in een vroeg stadium 
bepaald, waardoor de diverse stromen geoptimaliseerd worden en de inbreng en 
meerwaarde van de betrokken partijen, zowel ontwerpend als uitvoerend, 
optimaal benut worden. Dit leidt tot meer synergie in het proces en een 
efficiënter en goedkoper proces met minder faalkosten. Het ‘bespaarde’ geld 
wordt in verdere duurzaamheidambities geïnvesteerd. Interdisciplinair 
samenwerken vereist van de betrokkenen de bereidheid om over de randen van 
hun vakgebied heen te willen kijken en te durven accepteren dat de uitkomst 
anders is dan de geëigende oplossingen. Door interdisciplinaire samenwerking 
worden technische milieumaatregelen betaalbaar uit te voeren. 
Bewonersparticipatie draagt bij aan meer betrokkenheid in de buurt en sociale 
samenhang heeft de kwaliteit van de woonomgeving verbetert. Om te zorgen dat 
bouwwerken ook daadwerkelijk bijdragen aan comfortabel en duurzaam wonen 
en leven, worden gebruikers betrokken bij de ontwikkeling van hun eigen 
leefomgeving.

Bouwen - techniek en producten

Woningen in 2035 zijn gezond en functioneel voor de mens. De behoeften van de 
bewoner staan centraal. Integraal ontwerpen is vanzelfsprekend en maakt 
intelligent gebruik van materialen, technologie en kennis. Woningen leveren 
energie en maken slim gebruik van zonlicht, zonnewarmte, wind, bodem, 
mensen en andere natuurlijke energiebronnen. Duurzaam bouwen is de 
standaard bouwmethode en betekent energiezuinig bouwen met gebruik van 
milieuvriendelijke materialen. Er wordt efficiënt omgegaan met de middelen die 
beschikbaar zijn, zonder schade aan te richten aan de natuur. 

De Cradle-to-cradle (C2C) filosofie van 
Michael Braungart en William McDonough is 
hierbij leidend. In het boek Remaking the way 
we make things (2002) schetsen de auteurs 
een nieuwe visie op duurzaam ontwerpen. Het 
principe van dit concept is dat afval wordt 
beschouwd als bronmateriaal. 
http://www.cradletocradle.nl/ 

Alle gebruikte materialen worden na hun leven in het ene product, nuttig ingezet 
voor een ander product. Hierbij is er geen kwaliteitsverlies en alle restproducten 
worden hergebruikt of milieuneutraal verwerkt. De lucht wordt schoner 
teruggegeven dan het binnenkomt. Afvalwater wordt gezuiverd, zodat het 
opnieuw te gebruiken is. De bouwdelen zijn na sloop in een volgend project te 
gebruiken en er wordt optimaal gebruik gemaakt van energiebronnen als zon en 
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wind, waardoor het gebouw in de eigen 
energiebehoefte kan voorzien. De kringloop is dan 
compleet en afval is basismateriaal. 

De drie basisregels van het Cradle-to -cradle-
principe zijn:

1. Afval is bronmateriaal
2. Zon is de energiebron
3. Respect voor diversiteit

De Cradle-to-cradle gedachte en de Nieuwe Stappen Strategie worden binnen 
allerlei concepten doorgevoerd. Passiefbouwen, ecobouwen of met 0-materialen 
zijn huidige voorlopers, die verder ontwikkeld zijn, om zo oplossingen te vinden 
in het terugdringen van het energievraagstuk en voor verantwoord bouwen. 

Producten zijn goed in 
te zamelen, gifvrij en 
eenvoudig te recyclen 
en gemakkelijk terug te 
brengen in de kringloop. 
Het volledig uitbannen 
van schadelijke 
materialen en het 
compleet sluiten van 
kringlopen zal een zaak 
van de lange adem zijn.

Trias Energetica

De ‘Trias Energetica’ ook wel driestappenstrategie genoemd, is bedoeld voor 
bedrijven, huishoudens en overheden, om stap voor stap klimaatneutraal te 
worden. De drie stappen zijn:

1) Terugdringen van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld door 
energiebesparing in de vorm van goede warmte-isolatie

2) Voor de resterende energievraag zoveel mogelijk duurzame energie 
inzetten, zoals wind, zon, biomassa of aardwarmte

3) Zuinig en efficiënt gebruikmaken van fossiele bronnen als duurzame 
energie niet volstaan.

53



OCF-themarapport Wonen

In 2035 is er helemaal geen fossiele energie 
meer nodig, en hergebruik van reststromen is 
een essentieel onderdeel van het 
productieproces. De Nieuwe Stappenstrategie 
die wordt gehanteerd is:

1. Maak slimme ontwerpkeuzes zodat het 
gebouw intrinsiek zo weinig mogelijk 
energie nodig heeft. Bijvoorbeeld isolatie, 
dubbele beglazing, waterbesparende 
maatregelen en ledverlichting.

2. Hergebruik reststromen. Bijvoorbeeld warmteterugwinning, vergisting 
van afvalwater en hergebruik van afvalwater van krachtcentrales.

3. Zet voor de resterende behoefte zoveel mogelijk duurzame bronnen in. 
Bijvoorbeeld wind, zon, biomassa, aardwarmte en regenwater.

De bewezen duurzaamheidtechnieken zijn in 2035 ook doorgevoerd in 
renovatieprojecten en het energieverbruik van de woning wordt teruggedrongen. 
Dat betekent voor veel bestaande woningen, dat grondige renovatie noodzakelijk 
is, bijvoorbeeld door middel van isolatie, dubbel glas, verwarming, koeling en 
ventilatie. Bij deze opgave geldt bovendien als randvoorwaarde dat er zo min 
mogelijk verspilling optreedt en daarmee ook een minimaal gebruik van 
grondstoffen.

Er ontstaan steeds nieuwe ontwerpconcepten en het toepassen van deze 
nieuwe concepten wordt gemeengoed waardoor ze steeds verder worden 
doorontwikkeld.

Duurzaamheid in herbruikbare bouwmaterialen 

In de Cradle-to-cradle filosofie wordt ervan uitgegaan dat er uiteindelijk alleen 
nog maar (bouw-) materialen worden toegepast die na afloop van de levensfase 
teruggegeven kunnen worden aan de technische of biologische kringloop. Enkel 
bouwmaterialen die van nature aan de C2C uitgangspunten voldoen, worden 
ontwikkeld en in de bouw toegepast, zoals leem en hout. Leemsteen voor 
metselwerk is voor de volle 100% terug te brengen tot de basisbestanddelen en 
kan teruggebracht worden op plekken waar het vandaan gekomen is of het kan 
opnieuw gebruikt worden. Hout is een hernieuwbare grondstof en afhankelijk van 
de behandeling biologisch afbreekbaar. Accoyahout heeft op dit moment het 
certificaat zilver in de C2C-certificering. 
[http://www.cradletocradle.nl/home/322_certificering.htm]

Ook glas is volledig geschikt voor hergebruik, mits er geen (zonwerende) folies 
zijn toegepast. Recent heeft een grote leverancier van dakbedekking een 
composteerbare dakbedekking gepresenteerd. Op dit moment zijn er steeds 
meer bedrijven die aan productontwikkeling doen om C2C gecertificeerde 
materialen op de markt te brengen. Er is een productengids met alle C2C-

54

http://www.cradletocradle.nl/home/322_certificering.htm


OCF-themarapport Wonen

gecertificeerde producten te lezen op 

http://www.cradletocradle.nl/home/483_c2c-productengids.htm.

Houtproductie

Om verzekerd te blijven van voldoende duurzaam Nederlands hout voor de bouw, 
worden er op grote schaal productiebossen aangeplant. In deze bossen kunnen 
verschillende houtsoorten geplant worden, die zich in Nederland goed thuis 
voelen. Deze bossen leveren, naast hout, een goede bijdrage aan het behoud van 
de ecosystemen en biodiversiteit in Nederland. Bovendien kunnen ze de 
economie een impuls geven door het faciliteren van houtindustrie: houtoogst, 
timmerfabrieken voor houtskeletbouw, opleiding- en kenniscentra voor hout, 
meubelmakerwerkplaatsen, enzovoort.

Lucht en ventilatie

Systemen om de luchtkwaliteit (CO2, warmte en luchtvochtigheid) te meten en te 
verbeteren, zijn in 2035 verder geoptimaliseerd en worden op grote schaal 
toegepast. Hierdoor zal de luchtkwaliteit, die essentieel is voor een goede 
gezondheid van de bewoner, optimaal zijn.
Straling speelt ook een grote rol in een gezond binnenklimaat. Huishoudelijke en 
gebruiksapparaten zullen geen schadelijke straling meer uitzenden, of die zal 
geneutraliseerd worden.

Water

Regenwater op de daken wordt opgevangen en via zogenoemde wadi’s naar 
‘groen’ of sloten geleid. In Nederland bedoelen we met een wadi een buffering- 
en infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld is met regenwater. De naam verwijst 
naar een vaak droogstaand rivierdal. Afvalwater uit de woningen wordt naar 
centrale helofytenfilters geleid en na zuivering onder meer gebruikt voor douchen 
en wassen. In een tweede fase wordt het water gebruikt voor toiletspoeling. 
Warm water komt direct via zonneboilers of equivalente systemen. In een 
helofytenfilter wordt het afvalwater door een pomp over een rietveld verdeeld, 
waarna het door diverse zandlagen (het filtersubstraat) langs de rietwortels naar 
beneden zakt. In deze zandlagen en aan de rietwortels vinden diverse 
biologische, fysische en chemische processen plaats, waardoor het afvalwater 
wordt gezuiverd.

Energie besparing

In 2035 is dankzij de Trias Energetica de vraag naar elektriciteit sterk 
verminderd. In de woningen worden speciale natuurlijk geventileerde was-
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droogruimten opgenomen, die de energieverslindende wasdroger overbodig 
maken. Ook worden standaard aansluitpunten op de warmwaterleiding voorzien 
voor een hot-fill wasmachine en vaatwasser. Wassen lukt bij lagere 
temperaturen.

Opwekking Elektriciteit

Elektriciteit wordt in de woning zelf opgewekt. Met 
de huidige technieken kan dit bijvoorbeeld door PV-
zonnenpanelen op daken en glaswanden. Dit zijn 
fotovoltaïsche zonnepanelen, die worden gebruikt 
om zonne-energie om te kunnen zetten in 
elektriciteit. Door de spectaculaire verbetering in 
het rendement van PV-cellen houdt men in 2035 
energie over. Dit surplus wordt gebruikt om ‘de 
groene accu’ van de woning en de elektrische auto op te laden. De energie die 
dan nog over is, wordt teruggeleverd aan het net, waar het gebruikt wordt voor 
een centrale omzetting in waterstof. Het energietekort tijdens zonarme perioden 
wordt opgevangen door elektriciteit uit biovergassing en waterstof, aangevuld 
met energie uit een lokaal duurzaam netwerk. In de polders en grote open 
vlakten zullen windmolens gebouwd worden die elektriciteit opwekken voor 
lokale netwerken. Kleinschalig energieverbruik wordt volledig opgewekt uit 
polymere PV-cellen in kleding maar ook via bewegingsenergie als lopen en 
fietsen.

Opslag

De grootste technische uitdaging is het opvangen en opslaan van het overschot 
aan zonne-energie in de zomer en deze in de winter weer gelijkmatig verdelen 
over de woning. In 2035 zijn de mogelijkheden voor energieopslag in de bodem 
verbeterd en worden toegepast, zowel in open als gesloten systemen.

Verwarming en koeling

De mogelijkheden van de warmtepomp voor het verwarmen en koelen van de 
woning zijn zeer groot. Het systeem heeft een rendement voor verwarming van 
140 tot 200 procent. De bron van warmte is onbeperkt en kost niets: 
grondwater, oppervlakte water, buitenlucht en ventilatielucht. In 2035 zijn er 
steeds meer bronnen voor geothermie (aardwarmte), waarbij warm water van 
minimaal twee kilometer diepte wordt opgepompt.

Duurzaamheid in bouwtechniek

Algemene uitgangspunten bij de duurzame bouwtechniek zijn: industrieel, 
flexibel en demontabel. Om dit te bereiken wordt de woning in vier 
hoofdonderdelen geknipt: het skelet, de omhulling, de installaties en de inbouw. 
De onderdelen zijn demontabel, te hergebruiken en aanpasbaar aan de nieuwste 
technieken of behoeften. De inbouw heeft een hoge mate van flexibiliteit en kan 
door de bewoners zelf worden ingevuld.
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Duurzaam bouwen moet – uiteraard – duurzaam zijn, maar ook rekening 
houden met de levensduur en de levensloop van een product. Zowel de 
totstandkoming als de eindigheid van het product mogen niet van negatieve 
invloed zijn op de toekomst van mens of natuur.

Daarnaast moet duurzaam bouwen innovatief zijn. Innovatie wordt gebruikt 
om betrokkenen bij een project te stimuleren om mee te denken, waardoor 
creatieve oplossingen gevonden worden en de interactie tussen bewoner, woning 
en leefomgeving bevorderd wordt.

Gezondheid en groen

Er is in 2035 grote aandacht voor een gezond binnenklimaat in de woning. Dit 
wordt gerealiseerd door natuurlijke ventilatie en het toelaten van veel daglicht. 
Daarnaast is er veel aandacht voor groen in en rond de woning. Op de plaatsen 
waar geen zonnepanelen komen, zal het dak worden uitgevoerd als een 
zogeheten groen dak. Dit heeft een positieve uitwerking op de gezondheid en 
productiviteit van de bewoners.

Duurzaamheid bij nieuwe bouwmaterialen

Bouwmaterialen die meerdere functies hebben, zijn verder ontwikkelt in 2035. 
Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd.

Er is een dakelement ontwikkeld dat naast 
de functie van waterdichting ook zonne-
energie opwekt. De traditionele 
spouwconstructie met isolatie is verdwenen 
en vervangen door geïsoleerde panelen met 
een hogere isolatiewaarde en een snellere 
bouwtijd. Deze panelen kunnen 
zonnewarmte opvangen en zijn aan het eind 
van de levensfase eenvoudig opnieuw te 
gebruiken. Ontwikkelingen zoals de 
warmte-, koude-, en restwarmteopslag en het driedubbel glas van Smart Skin is 
tevens veelbelovend. [http://www.smartskin.com.au/technology]

Accoyahout wordt met azijnzuuranhydride geïmpregneerd, waardoor de cellen 
van het hout veranderen en het hout even sterk wordt als hardhout. 

BioFoam is een nieuw wereldwijd gepatenteerd isolatiemateriaal dat 
vergelijkbaar is met EPS (geëxpandeerd polystyreen) qua structuur en 
eigenschappen. Het grote verschil is dat EPS geproduceerd wordt van polymeren 
die op olie gebaseerd zijn. Olie is een eindige grondstof. De grondstof voor 
BioFoam bestaat uit biopolymeren, die gemaakt worden van planten, een 
oneindige grondstof. Het is de eerste schuimisolatie die gemaakt is van biologisch 
basismateriaal, en daardoor her te gebruiken, biologisch afbreekbaar en 
composteerbaar is. 

Ook op het gebied van onderhoud en levensduur zijn er ontwikkelingen:

57

http://www.smartskin.com.au/technology


OCF-themarapport Wonen

Nanocoating voor zonnepanelen is een 
innovatieve nanotechnologie, waarmee zelfs 
de kleinste deeltjes van atomen worden 
omringd met een vuil- en waterafstotend 
middel. Dit maakt onderhoud gemakkelijker, 
sneller, efficiënter en duurzamer. 

Innovatief construeren met beton 

Een interessante bouwmethode die weer bekendheid krijgt, is de ‘Binishells’. De 
uitvinder was Dante Bini, die in 1967 zijn eerste prototype op de campus van 
Columbia University bouwde. [http://binishells.com]. Dit is misschien wel de 
duurzaamste manier van bouwen die ooit is ontwikkeld. Door het gebruik van 
lage luchtdruk wordt gewapend beton ‘opgetild’ en ‘gevormd’ tot constructies als 
deze.

Binishells zijn snel te vervaardigen, sterk en flexibel, en kunnen worden 
gemaakt in vele vormen. 

De schillen kunnen weerstand bieden aan orkanen, overstromingen, 
aardbevingen en vuur, en zijn daarmee bestand tegen klimaatverandering. De 
woningen kunnen overal vervaardigd worden met lokaal beschikbare 
materialen, zonder fabrieken en machinerie. Binishells zijn ideaal voor 
ecoresorts. De woningen hebben een minimale ecologische voetafdruk en een 
minimaal visuele impact in de natuurlijke omgeving. Daarnaast zijn de kosten 
van de constructie lager dan die van de conventionele bouw. 
[http://binishells.com]
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Een andere interessante ontwikkeling is de Biomimicry. 
[http://www.biomimicrynl.org/nl/biomimicry.html] Biomimicry (‘bios’ betekent 
leven, en ‘mimesis’ betekent nabootsen, imiteren) is een wetenschap die de 
beste ideeën in de natuur bestudeert en bewerkingen nabootst om menselijke 
problemen op te lossen. De kern is dat de natuur vele problemen opgelost heeft 
waar wij nog steeds mee worstelen. Dieren, planten en microben zijn de 
ingenieurs. Zij hebben uitgevonden wat werkt, wat geschikt is en nog 
belangrijker, wat hier op aarde kan bestaan. Er zijn wetenschappers die de 
natuur bestuderen, zoals fotosynthese, zelfassemblage, natuurlijke selectie, 
zelfonderhoudende ecosystemen, ogen, oren, huid en schelpen, sprekende 
neuronen en natuurlijke medicijnen. Zij ontwerpen en kopiëren 
fabricageprocessen om onze eigen problemen op te lossen. In een maatschappij 
die de natuur denkt te kunnen domineren en verbeteren, is deze benadering een 
revolutie. In onze moderne industriële wereld hebben wij een levensstijl 
gecreëerd om aan onze eisen te voldoen, maar onze aanpassingen volgen de 
biologische voorschriften niet meer. Nu de beperkingen van de natuurlijke 
bronnen van onze wereld en milieu zichtbaarder worden, wordt er wereldwijd 
gezocht naar oplossingen om ons voortbestaan te kunnen garanderen. In 
biomimetica is het essentieel dat het onderzoek en de kennis die ontwikkeld is 
vanuit de natuur, wordt toegepast in het ontwerp en de praktijken van de mens. 
De natuur vindt voortdurend perfecte oplossingen om haar overleving te 
garanderen, en zo moeten ook wij een manier vinden om te overleven met 
minder nadelige gevolgen voor het milieu. Wanneer biomimetica in de 
architectuur wordt toegepast, betekent dit een stap vooruit, een ontwikkeling 
naar iets beters, naar een evolutionaire architectuur.

3.3. Wat houdt ons tegen?
In 2020 moet Nederland energieneutraal bouwen. Deze ambitie is neergelegd in 
de Innovatieagenda Energie Gebouwde Omgeving. 
[http://www.senternovem.nl/mmfiles/Innovatieagenda%20Energie%20-
%20Gebouwde%20Omgeving_tcm24-306340.pdf] Ook hebben tientallen steden 
aangekondigd om energieneutraal te willen zijn in 2035. Innovatie van 
bouwproces, technieken en financiering is nodig om energieneutraal te kunnen 
bouwen. Grondstoffen als aardolie, aardgas, steenkool en metaalerts worden 
steeds schaarser. Het is dan ook van belang, dat de economie zo min mogelijk 
afhankelijk is van eindige grondstoffen en zich meer richt op hernieuwbare 
grondstoffen en nieuwe oplossingen.

De markt rond energiezuinig en energieneutraal bouwen is in beweging. Op 
technisch gebied en in het bouwproces en de financieringsconstructies zijn er 
diverse ontwikkelingen gaande 
[http://www.senternovem.nl/mmfiles/Infoblad_Energieneutraal_Bouwen_def_tc
m24-343841.pdf]

Inmiddels zijn er enkele fiscale, hypothecaire en andere 
financieringsconstructies, waarin diverse financiële dragers samenwerken. Eind 
april 2010 verruimde de minister van Financiën bijvoorbeeld de AFM-norm die 
het voor banken mogelijk maakt om extra hypotheek te verlenen voor 
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energiebesparende maatregelen, bovenop de zogenaamde LTI-norm ('Loan-To-
Income'). Daarnaast mag bij aankoop van een woning met een energielabel A 
extra geleend worden bovenop deze norm. 

De markt zoekt nog naar een eenduidige definitie van een energieneutrale 
woning. Woongebouwen zijn energieneutraal als ze evenveel energie opwekken 
als ze nodig hebben voor gebruik. In sommige woningen gaat het over 
gebouwgebonden energiegebruik, in andere wordt ook het energiegebruik van 
het huishouden mee gewogen. Er is momenteel nog geen algemeen aanvaarde 
definitie van een energieneutraal gebouw en het is aan de partijen zelf om vast 
te leggen wat zij onder een energieneutraal gebouw verstaan.

Een ‘passief huis’ of ‘nul-energie huis’ zijn andere namen voor energieneutrale 
woningen. Het is ook al mogelijk om een ‘actief’ huis te bouwen, dat meer 
energie opwekt dan het nodig heeft.

Duurzame en energiebesparende oplossingen zijn noodzakelijk, om de 
belangrijke reden dat de uitstoot van CO2 nihil moet worden, maar ook 
omdat de fossiele brandstoffen eindig zijn en tegen steeds grotere 
financiële en politieke kosten gewonnen worden. 

Het is niet nodig om energie te blijven opwekken uit fossiele brandstoffen die 
van ver komen, want er zijn ruimschoots alternatieve energiebronnen dichtbij 
beschikbaar. De technologieën die het mogelijk maken energie op te wekken uit 
zon, wind, water, aardwarmte, biogas en biomassa zijn al aanwezig, we moeten 
ze alleen durven integreren in onze gebouwde omgeving, in onze architectuur. 

Met een goed ontwerp, de juiste bouwmethoden en materialen, efficiënte 
installaties en het benutten van de zon, wind, water, bodem en de lucht kan 
energieneutraal gebouwd worden. Er zijn hiervan in Nederland al meerdere 
voorbeelden gebouwd. Daarnaast bestaan er meerdere technieken en producten 
om bestaande gebouwen te verbeteren, waardoor het energiegebruik enorm 
afneemt. 

Wanneer we ons focussen op de verduurzaming van woonmaterialen, zijn de 
centrale vragen:

● Hoe gaan we optimaal gebruikmaken van de omgeving en bronnen voor 
wonen?

● Hoe gaan we oneigenlijk gebruik van bronnen tegen?
● Hoe kun je de natuur inzetten om prettig en gezond te leven?

In de komende paragrafen bespreken we de uitdagingen die we tegenkomen op 
weg naar een duurzaam gebruik van woonmaterialen. Sommige daarvan zijn vrij 
algemeen, andere hebben specifiek betrekking op landelijke of stedelijke 
omgeving, of op bestaande of nieuwbouw.

Algemeen

Er zijn al meerdere technieken en materialen ontwikkeld en praktijkvoorbeelden 
gebouwd die duurzaam en energieneutraal zijn. Toch wordt duurzaamheid nog 
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steeds niet standaard meegenomen in het ontwerp van nieuwe woningen en in 
renovatie van bestaande woningen. Hoe komt dat?

Bouwproces & kennis

Veel belemmeringen liggen in het huidige bouw- en ontwerpproces. Er is veel 
kritiek op de hedendaagse bouwpraktijk. De bouw is te conservatief en te weinig 
gericht op innovatie. Er is geen transparante samenwerking tussen de betrokken 
partijen. Meerwerken en lijsten met restpunten zijn helaas eerder regel dan 
uitzondering. De faalkosten in de bouw zijn erg hoog. Daarmee gaat veel geld 
verloren, dat uiteraard veel beter in de kwaliteit van de bouwwerken of in 
duurzame ontwikkeling gestoken kan worden. In de huidige architectonische 
ontwerpen worden weliswaar de nieuwste technieken en inzichten verwerkt, 
maar in de ontwikkeling van concept naar bouwbare architectuur zit de 
architectuur eigenlijk nog in het industriële tijdperk. Terwijl de technologie in 
andere industrieën al decennialang in chemische processen denkt en inmiddels 
overschakelt naar biologische processen, is de architectuur gebaseerd op 
mechanische principes. De integratie van nieuwe technologieën in het 
ontwikkelproces van architectuur kan vele duurzame en energiebesparende 
innovaties opleveren. En deze inzichten vormen weer een aanleiding om het 
conceptuele ontwerp van architectuur te beïnvloeden.

Integraal ontwerp

Om tot een goed integraal ontwerp te komen, gaat het om een duidelijke 
definiëring van de behoefte, waarbij rekening wordt gehouden met de dynamiek 
van de huidige maatschappij. Een maatschappij die zich zorgen maakt over 
klimatologische veranderingen en de toekomst. 

Bij integraal ontwerpen gaat het niet alleen om het samenvoegen van een 
aantal disciplines. Interdisciplinair werken betekent letterlijk 'tussen de 
disciplines' werken. Hierbij wordt niet vastgehouden aan de eigen discipline of 
het eigen vakgebied, maar wordt er een tussenpositie gecreëerd door 
perspectieven van andere vakgebieden te combineren. Wanneer techniek en 
architectonische expressie steeds meer deel van elkaar gaan uitmaken, zullen 
innovaties een direct gevolg zijn van interdisciplinaire samenwerking. Door in 
interdisciplinaire samenwerking te geloven en het na te streven, kunnen 
technische milieumaatregelen uiteindelijk betaalbaar worden uitgevoerd. Tot 
dusverre blijft interdisciplinair werken achter in ontwikkeling. 

Betrokkenheid & participatie

Betrokkenheid van de bewoner bij zowel nieuwbouw als duurzame renovatie van 
bestaande bouw leidt tot meer inzet in de omgeving en de woning. 
Bewustwording van gezond en duurzaam wonen bij de bewoner is van groot 
belang. Hoewel het bewustzijn tot noodzakelijke verandering groeit, durven nog 
weinig burgers zich risicovol te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. 
Men blijft liever in zijn comfort zone.
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Gebruik door bewoner

Een goed gebruik van de duurzame woning is belangrijk. Soms gaat de beoogde 
energiewinst van een duurzame woning verloren door verkeerd gebruik. 
Bijvoorbeeld wanneer een bewoner van een passief huis, dat kierdicht is om 
energieverlies tegen te gaan, veelvuldig zijn ramen openzet om te ventileren. 
Een gebruiksaanwijzing voor of informatievoorziening over de energieneutrale 
woning aan de bewoner kan dit helpen voorkomen.

Informatiegebrek

Duurzaamheid kent zoveel facetten en zoveel verschillende belangen (en 
daarmee ook lobbygroepen), dat de meeste mensen door de bomen het bos niet 
meer zien. Consumenten en bewoners krijgen geen eenduidige boodschappen en 
informatie. Voor bewoners heeft dit onder meer tot gevolg, dat ze niet weten wat 
er allemaal technisch mogelijk is, wat de duurzaamheidconsequenties van de 
verschillende oplossingen zijn en welke subsidies er bestaan. 

Kennis over duurzaam renoveren, bouwen en investeren is bovendien niet bij 
alle architecten, bouwondernemers en installateurs op peil. Er wordt nog te vaak 
gekozen voor het bekende, terwijl nieuwe (innovatieve) technieken duurzamer 
zijn. Daarnaast is samenwerking en kennisdeling binnen deze sector noodzakelijk 
om de innovatie van duurzaam bouwen verder door te ontwikkelen.

Verder blijkt het nog steeds zo te zijn dat innovaties vaak lokale initiatieven zijn, 
vaak ook nog eens slechts op productniveau. Hierdoor vinden er marginaal wel 
verbeteringen plaats, maar worden er geen fundamentele stappen gezet. Dit 
geldt ook voor een stedelijke omgeving en in mindere mate voor nieuwbouw.

Ruimtelijke ordening en woonomgeving

Een integrale benadering van gebiedsontwikkeling, waarbij rekening wordt 
gehouden met de vele aspecten van duurzaamheid, zoals onder andere het 
hergebruik van afval, water en materialen, blijft achter. Hergebruik van afval is 
een belangrijk aspect om te komen tot energieneutraliteit van gebouw en stad. 
Er zijn steeds meer ontwikkelingen en producten die hierop inspelen. 
Beleidsmakers hebben onvoldoende kennis om integrale duurzame plannen 
inhoud te geven.

Geld om te investeren. 
Er is niemand die de voorkeur geeft aan een oncomfortabel, energieverslindend 
gebouw, boven een duurzaam, comfortabel gebouw. Een duurzame leefomgeving 
vraagt echter om investeringen en maar weinig mensen kunnen of willen die 
kosten dragen. Dit betekent dat dergelijke investeringen vooralsnog 
afgedwongen moeten worden met regelgeving en/of betaald moeten worden 
door de overheid. Ook de introductie van nieuwe financieringsconstructies kan 
deze patstelling helpen doorbreken. 

De investeringen hebben nog een lange terugverdientijd, terwijl innovaties 
heel snel gaan. Zo verdubbelt bijvoorbeeld nog iedere twee jaar het rendement 
van de zonneceltechnologie. Mensen wachten daarom liever af voordat ze 
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investeren. Gevolg is dat productervaring en volumes laag blijven en daarmee de 
prijzen hoog. Een economische wetmatigheid waar de recessie, die de 
bouwsector hard treft, niet bepaald een gunstig effect op heeft. 

Vraag & aanbod

De bewoner is dynamischer geworden en heeft meer individuele wensen 
en behoeften. De bestaande woningvoorraad voldoet niet aan de vraag. 
Deze groeiende mismatch zal aangepast moeten worden.

Door de veranderende wensen en het toenemende verschil in doelgroepen 
wordt meer nadruk gelegd op de kwaliteit van bestaande woningen, die over het 
algemeen tekort schiet. De levensbestendigheid van woningen wordt nog te 
weinig gekoppeld aan duurzaamheid.

Stedelijk versus landelijk

Groen is belangrijk voor de gezondheid van bewoners, voor de luchtkwaliteit en 
de opvang van regenwater. Vooral in de stedelijke omgeving is er sprake van een 
steeds grotere parkeer- en verkeersdruk, die leidt tot verstening van de 
omgeving. 

Wonen in het huidige landelijke gebied betekent wonen in een karakteristieke 
woonomgeving met een lagere bevolkingsdichtheid, ruimte, groen en 
kleinschaligheid. Er is over het algemeen een behoudende cultuur in de lokale 
samenleving, waar invloeden van buitenaf niet gemakkelijk integreren. 

Het spanningsveld tussen de groeiende dynamiek in de samenleving en dit 
behoudende karakter komt terug in de ontoereikende kwaliteit van de bestaande 
woningvoorraad. Door het ontbreken van een eenduidig lokaal 
duurzaamheidsbeleid, in combinatie met het traditionele gemeenschappelijke 
bewustzijn, verloopt de transitie naar een duurzame woonomgeving niet 
efficiënt.

Er is een mismatch tussen vraag en aanbod. De woningen zijn daarnaast 
veelal niet aan te passen aan de levensfase. De scheve verhouding komt doordat 
steeds meer jonge mensen naar de stad trekken, en tegelijkertijd steeds meer 
groepen mensen in een hogere leeftijdscategorie de rust en ruimte van het 
landelijke gebied juist waarderen en opzoeken. Dit heeft geresulteerd in een 
veranderende vraag waarop het aanbod niet voldoende kan inspelen. Gevolg: 
enerzijds leegstand door woningen die niet aan de vraag voldoen en anderzijds 
een tekort aan woningen die gewenst zijn. 

De bereidheid tot vernieuwen, investeren en het nemen van risico’s is echter 
klein bij alle partijen. Deze risico’s zijn door de beperkte schaalgrootte van lokale 
partijen en overheden minder gemakkelijk te dragen, wat deze bereidheid niet 
zal vergroten.

Door de lage dichtheid van bebouwing in landelijke omgeving is het minder 
gemakkelijk om duurzame maatregelen effectief te laten zijn. Een goed 
voorbeeld daarvan is dat de relatief grote onderlinge afstanden het minder 
gemakkelijk maken om koppelingen aan te leggen naar een duurzaam 
energienetwerk. In de stedelijke omgeving, met een grote bevolkingsdichtheid, 
ligt dit anders. Hier ligt een grote kans om energie-uitwisseling te 
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bewerkstelligen. In Nederland vindt de belangrijkste pilot op dit gebied 
momenteel plaats in Hoogkerk. Hier wekken 24 huishoudens hun eigen energie 
op met decentrale energie-opwekkers. Energie van buitenaf kopen ze alleen in 
als deze ruim voorradig en dus goedkoop is. Het gaat hier echter nog om een 
proef, die rond 2012 zal uitmonden in de eerste grootschalige en commerciële 
uitrol. [http://www.energyvalley.nl/werkthemas/smart-grids]

Samenwerking tussen vele partijen is bij dergelijke projecten van cruciaal 
belang.

Bestaande versus nieuwbouw

In het kader van duurzaam bouwen zijn al vele technieken en producten 
ontwikkeld. 

Nieuwbouw kan alle beschikbare technieken en materialen gebruiken die 
bijdragen aan een gezonde en energieneutrale woning. Wat ons hierin 
tegenhoudt, is beschreven in het algemene deel.

Bestaande bouw gaat voornamelijk over duurzaam renoveren of 
herbestemmen. Het overgrote deel van de bestaande woningvoorraad is niet 
duurzaam en dat resulteert in enorme energetische verliezen, maar heeft tevens 
een enorme milieu-impact indien van materialen als wordt gekozen voor 
vroegtijdige sloop. Het aanpassen van de bestaande woningvoorraad tot een 
duurzame woonomgeving kost geld en men mist de kennis en een financiële 
prikkel. In de bestaande stedelijke omgeving is er veel winst te behalen in de 
flatgebouwen door samenwerking met collectieve zonnepanelen of bijvoorbeeld 
energie-uitwisseling via een netwerk. De vraag is wie het initiatief gaat nemen 
als het niet verplicht is om duurzamer te gaan wonen.

Herbestemming is weliswaar geen nieuw onderwerp, maar wel weer actueel. 
Leegstand van boerderijen, kerken, kloosters en kantoorgebouwen is aan de orde 
van de dag. Dit biedt een kans om bijzondere woningen te creëren. Ook kunnen 
dergelijke locaties een mogelijkheid bieden aan andere functies, zoals groene 
gevels en daken en voedselproductie. Groene gevels dragen bij aan reductie van 
het fijnstof in de omgeving; groene daken zorgen voor regenwateropvang. Delen 
van het gebouw kunnen gebruikt worden om voedsel te produceren.

Toch blijkt het in de praktijk niet eenvoudig te zijn om herbestemming te 
realiseren. Factoren die van invloed zijn op de functionele en financiële 
haalbaarheid zijn van maatschappelijke, beleidsmatige, juridische, 
markttechnische en gebouwtechnische aard. Monumenten kennen daarnaast ook 
behoudende esthetische en emotionele waarden. Herbestemming op zich is 
feitelijk al een bijdrage aan duurzaamheid.

3.4. De transitie 
Duurzaam bouwen is een proces van vele kleine stappen, die samen een grote 
stap maken. 

Wanneer vele partijen de handen ineenslaan en kennis optimaal wordt benut, 
kan uiteindelijk deze grote stap genomen worden. Betrokkenheid (ook van de 
bewoners zelf) is hierbij van groot belang. Dit maakt vervolgstappen 
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eenvoudiger. Om in 25 jaar het duurzaamheidproces te reguleren, denken we 
grofweg in drie faseringen:

Einddoel 0-5 jaar
Verduurzaming van 5% ten opzichte van 2010, te realiseren door jaarlijks 
1% van de totale woningvoorraad te verduurzamen. Voor de eerste jaren 
betekent dit een focus op analyse en quick wins.

Einddoel 5-15 jaar
35% verduurzaming, ofwel jaarlijks ca. 3%. Hierbij dient de nieuwe 
woningvoorraad direct verduurzaamd te worden (ca. 1%). De overige 2% is te 
realiseren door van de slechtste 5% van de bestaande woningvoorraad een 
duurzaamheidslag te maken van jaarlijks 40%.

Einddoel 15-25 jaar 
In de laatste 10 jaar moeten alle bewezen technieken van de afgelopen jaren 
massaal worden geïntroduceerd. Alle nieuwbouwhuizen worden uiteraard direct 
volledig verduurzaamd. Van de resterende woningvoorraad wordt jaarlijks 
gemiddeld 5% maximaal verduurzaamd. De woningvoorraad die al in de periode 
2015 tot 2025 is verduurzaamd, wordt verder duurzaam geoptimaliseerd. Gelet 
op de gigantisch hoge olieprijs loont het om naast de eigen behoefte volledig 
energieleverend te zijn naar het locale energienetwerk.

Bestaande bouw 0-5 jaar
Vervangende nieuwbouw zal steeds minder plaatsvinden en het behoud en 
verbetering van de bestaande bouw heeft voorrang. Voor de bestaande 
woningvoorraad ligt de focus op onderzoek naar duurzame innovaties. 
Onderdelen hiervan zijn:

● Inventarisatie en milieu-impactanalyse van de huidige gebouwvoorraad 
(labeling verplicht op ieder gebouw).

● Quick wins selecteren en geplande renovaties duurzaam aanpassen.
● Het opzetten van een heldere, consistente labeling voor bouwmaterialen en 

verplichte transparantie op herkomst volgens levenscyclus analyse (LCA). 
● Bewoners betrekken bij en onderdeel laten uitmaken van het proces. Zij 

krijgen mogelijkheden om de invulling van de duurzame woning mede te 
bepalen.

● Daarna per woning de gewenste vervolgstappen aangeven en dit uitzetten 
tegen de kosten.

● Vanaf 2012 zal jaarlijks bij 5% van de gebouwvoorraad een 40% 
milieubesparing moeten worden gerealiseerd (effectief 2%.) 

● Jaarlijks mag maximaal 1% van de gebouwvoorraad worden gesloopt.

Nieuwbouw 0-5 jaar
Binnen nu en 5 jaar zullen weinig innovatieve technologische oplossingen worden 
verwacht. Nieuwbouw moet voldoen aan bepaalde voorwaarden.
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● 15% van alle gebruikte materialen is opnieuw te gebruiken, door bijvoorbeeld toepassing van 
houtskeletbouw, accoyahout en leem.

● Luchtventilatie wordt met domotica aangestuurd waarbij op de luchtstroom warmteterugwinning 
wordt toegepast. ‘Domotica’ staat voor elektronische communicatie tussen allerlei elektrische 
toepassingen in de woning en woonomgeving ten behoeve van bewoners en dienstverleners. 
Domotica omvat alle elektronische toepassingen in de woning om functies te besturen 
(verwarmen, ventileren, verlichten, etc.) en om diensten uit de woonomgeving te gebruiken 
(alarmeren, telefoneren, televisie kijken, etc.). [http://www.domotica.nl/domotica.php]

● Verbeterde watermanagement systemen waarmee het netto waterverbruik 
met 20% terug wordt gebracht. Dit als gevolg van directe besparing (circa 
10%) plus het hergebruik van douchewater als toiletwater. 

● Nieuw te bouwen huizen verbruiken nog maar 40% van de huidige energie (in 
W/m2). Dit is voor de elektriciteit opgebouwd uit 25% energielevering uit 
zonne-energie en 15% besparing dankzij energiezuiniger apparaten. Op 
warmteverbruik wordt 20% besparing gerealiseerd door verbeterde isolatie in 
warmteschillen en 3-laags glas. De laatste 20% wordt gewonnen door een 
gunstiger gebouworiëntatie met een verbeterd warmtebehoud.

● De milieuschadelijke effecten van de bouw zijn teruggebracht tot 85% t.o.v. 
2010. We maken hiertoe meer gebruik van hout in skeletbouw en leem als 
natuurlijke bouwmaterialen. Dit heeft veel voordelen boven baksteen en 
beton. Om ook voor de toekomst in hout te voorzien, wordt een start 
gemaakt met het aanleggen van productiebossen.

● De regelgeving op het gebied van energie wordt aangescherpt zodat naast 
EPC-waardes (energie prestatie coëfficiënt) ook stralingswarmte wordt 
meegenomen. Producten als leem hebben hier een voordeel t.o.v. andere 
‘oude’ producten. 

● Er worden meer waterhuizen geplaatst. Hierbij worden testen uitgevoerd met 
warmte- en koude-opslag via het omgevingswater.

● Net van smartgrids wordt opgebouwd en functioneert al voor een groot 
deel 

● Ontwikkelen van gebouwen en gebieden via co-creatie.

Bestaande bouw 5 - 15 jaar
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Bestaande gebouwen worden duurzaam gerenoveerd met duurzame technieken 
en materialen.

● Ingeplande aanpassingen duurzamer uitvoeren. 
● Selectieve renovaties op bijvoorbeeld portiek-, etage- en galerijflats om 

een nieuwe isolerende, energiezuinige schil te bouwen, uitgaande van 
de bestaande constructies. Deze gaan namelijk wel 300 jaar mee en 
leveren bij sloop veel afval. De schil kan tot 3 meter buiten de gevel 
worden uitgebreid. (Zie onder meer ontwerpen Normteq.) 
[http://www.normteq.nl/]

● Naast milieuvoordelen en uitbreiding van het woonoppervlak, levert deze 
aanpak ook sociale voordelen op omdat de uitbouw prefab wordt aangeleverd 
en de uithuizing daardoor beperkt kan worden tot enkele weken.

● Groen en water wordt in de steden geïntegreerd. Groene daken hebben een 
positieve invloed op de belevingskwaliteit van de woonomgeving en op 
regenwateropvang.

● Het binnenklimaat is geoptimaliseerd. Elektronisch gestuurde 
ventilatiesystemen met warmteterugwinning zijn in 10% van de bestaande 
woningvoorraad doorgevoerd. 

● Peak Oil is bereikt (de winning blijft structureel achter bij de energievraag) 
waardoor de zonnepanelen een terugverdientijd hebben van minder dan 7 
jaar. Via zelfbouwpakketten installeren huiseigenaren in ieder geval een 
oppervlak dat de dagelijkse energiebehoefte afdekt. Peak oil is het punt 
waarop een land of de wereld de grootste hoeveelheid olie produceert. Na dit 
punt wordt er minder olie geproduceerd en moeten mensen minder olie 
gebruiken, omdat de kosten voor olie stijgen.

● Woningcorporaties gebruiken gunstig gelegen dakoppervlaktes om met 
zonnepanelen te vullen. Als energieproducenten worden zij een sterke partner 
in locale duurzame energiebedrijven.

● Industriële warmtenetten worden gekoppeld aan warmtebehoefte bij 
bewoners. Ook wordt exotherme vaak als warmtebron ingezet bij grote 
bewonerskernen.

● Recycle beleid ten aanzien van gebouwen, bouwdelen en bouwmaterialen, 
stelt eisen aan materialen voor renovatie en onderhoud (0-materialen, cradle-
to-cradle etcetera)

● Vereenvoudigen van de procedures en de mogelijkheden voor 
herbestemming.

● Maatregelen om boekwaardes van vastgoedbeheerders reëel te koppelen, 
waardoor afboeking bij herbestemming of renovatie geen financieel nadeel 
oplevert.

● Bij herontwikkeling, verbouw en nieuwbouw wordt gekeken naar de 
omgeving. Gebouwen staan niet meer op zichzelf en problemen worden 
integraal aangepakt.

Nieuwbouw 5-15 jaar
De begrippen ‘industrieel’, ‘flexibel’ en ‘demontabel’ vormen belangrijke pijlers 
onder het duurzaam bouwen. Ook de betrokkenheid van de bewoner bij de 
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ontwikkeling is van groot belang, zodat woningen ook daadwerkelijk bijdragen 
aan comfortabel en vitaal wonen. In deze periode worden bewezen technieken 
grootschaliger toegepast en nieuwe innovaties getest.

● De helft van alle gebruikte materialen is te recyclen. Hierbij zal veelvuldig 
hout, leem en vlas worden gebruikt (30%). Hout wordt zowel in 
skeletbouw als bij wandafwerking gebruikt. Daarnaast zal glas en staal 
veelvuldig worden toegepast (totaal 10%). De laatste 10% komt uit 
productinnovaties.

● Luchtventilatie wordt decentraal toegepast. Alle woonruimten 
hebben directe terugkoppeling op gemeten CO2-concentratie 
(‘airostaat’ ipv. thermostaat). 

● Het waterverbruik is gedaald naar 40% ten opzichte van 2010; 20% wordt 
direct bespaard door waterreducerende kranen en douches; 20% door het 
afvangen van regenwater van nanogecoate daken; 20% door 
grijswatercircuits, vegetatiedaken en -tuinen.

● Alle nieuw te bouwen huizen zijn voor 50% energieleverend.
● 80% van de gevraagde energie wordt opgewekt via zonnepanelen. De 

overmaat wordt tijdelijk opgeslagen in groene accu’s of wordt afgestaan 
aan het lokaal energienetwerk. De aanvullende elektriciteit wordt ook 
vanuit dit netwerk gehaald (indirect: windenergie en biogas). 

● De eerste testen met kleinschalige waterstofsynthese binnenshuis worden 
uitgevoerd.

● Kleinschalige energiebehoeftes voor bijvoorbeeld telefoons en computers 
worden volledig gecreëerd uit zonne-energie, polymere kleding en vanuit 
bewegingsenergie.

● Warmte is minder een onderwerp door geoptimaliseerde isolatie en 
luchtventilatie. Warmteaanvulling komt van het lokale netwerk en komt 
indirect van een overtollige warmte van bedrijven en vanuit bodemwarmte 
(geothermie).

● De benodigde initiële energie bij de bouw wordt voor 40% door groene 
energiebronnen opgewekt. De planning van de productie wordt afgestemd 
op de elektriciteitsproductie van zon en wind.

● De milieuschadelijke effecten van de bouw zijn teruggebracht tot 60% 
t.o.v. 2010. Opwerkingsfabrieken weten duurzaam staal en glas weer te 
zuiveren, zodat deze materialen volledig hergebruikt kunnen worden. De 
hiervoor benodigde energie wordt duurzaam opgewekt.

● Waterhuizen zijn thermisch zelfvoorzienend door omgevingswater. Voor de 
elektriciteitsvoorziening komt 40% van zonnedaken.

Bestaande bouw 15-25 jaar

● Woningen zijn niet meer verspillend, maar hebben nog wel warmte en 
energie nodig die ze in delen van het jaar ook deels zelf produceren. 

● De bestaande voorraad is in steeds hogere mate aan te passen aan 
fluctuaties in vraag of een verandering hiervan. 

● Beperkt overaanbod op de huizenmarkt leidt tot duurzame 
competentiestrijd. Niet-duurzame woningen prijzen zich uit de markt. 
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● Er is een complete transparantie van gebouwen en materialen. 
Driedimensionale tekeningen van gebouwen en gebieden zijn beschikbaar. 
Rekenmodules zijn daaraan gekoppeld en het is bekend waar alle 
materialen vandaan komen en waarheen ze teruggaan na afloop. 

● De leverancier is verantwoordelijk voor afvalstromen en neemt alle 
materialen terug.

● Afvalverwerking is geheel geautomatiseerd en in ieder huishouden wordt 
door middel van nauwkeurige registratie per kilo afgerekend. Door een 
ondergronds luchtkokersysteem wordt afval afgezogen, gesorteerd en 
verwerkt voor hergebruik.

Nieuwbouw 15-25 jaar

De Nieuwe Stappenstrategie en cradle-to-cradle zijn volledig ingevoerd in het 
bouwen.

Door slimme ontwerpkeuzes gebruikt de woning intrinsiek zo weinig 
mogelijk energie. Denk aan isolatie, beglazing, waterbesparende 
maatregelen en LED-verlichting.

Reststromen worden hergebruikt door warmteterugwinning, vergisting 
van afvalwater en hergebruik van afvalwater van krachtcentrales. Zet voor 
de resterende behoefte zoveel mogelijk duurzame bronnen in. 
Bijvoorbeeld wind, zon, biomassa, aardwarmte en regenwater.

● 90% van alle gebruikte materialen is herbruikbaar.
● CO2-concentratie in de woonruimte is slechts het dubbele van de 

buitenconcentratie.
● 80% van de huidige waterstroom wordt bespaard.
● Alle nieuw te bouwen huizen zijn volledig energieneutraal of energieleverend.
● De bij de bouw benodigde initiële energie moet over een levensduur van 100 

jaar worden gecompenseerd.
● De milieuschadelijke effecten van de bouw zijn teruggebracht tot 20% t.o.v. 

2010.
● Op termijn is helemaal geen fossiele energie meer nodig en is het hergebruik 

van reststromen een essentieel onderdeel van het productieproces.

3.5. Conclusie 
Door de klimaatverandering en de eindigheid van fossiele grondstoffen moeten 
we zoeken naar nieuwe oplossingen. Als we in 2020 energieneutraal willen 
bouwen en de CO2-uitstoot geminimaliseerd willen hebben, is er nog een lange 
weg te gaan.

Hoewel er al diverse duurzame technieken en producten zijn ontwikkeld om 
energieneutraal te kunnen bouwen, is het nog steeds geen uitgangspunt bij 
nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen. Bewustwording van de 
noodzaak van duurzaam bouwen en wonen is op alle niveaus essentieel. 
Samenwerking tussen overheid, bouwer, architect en bewoners is nodig om de 
ambitie te kunnen waarmaken.
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We zullen dichter bij de natuur (moeten) komen en met meer respect voor de 
natuur gaan wonen. De natuur biedt energiebronnen en heeft een intelligentie 
die we goed kunnen gebruiken en waar we veel van kunnnen leren. ‘Biomimicry’ 
is een wetenschap die de intelligentie van de natuur gebruikt om oplossingen te 
vinden voor onze problemen.

Een integrale benadering op het gebied van afval, energie en ruimte is nodig 
om de omgeving en woningen energieneutraal te maken. Door een goede 
ruimtelijke inrichting van dorp, wijk of stad kan er nuttig gebruik gemaakt 
worden van vrijkomende warmte bij de verbranding van afval. Er is veel winst in 
energiebesparing te halen door op wijk en stadsniveau energie-uitwisseling via 
smartgrids te realiseren. Het gebruik van natuurlijke energiebronnen, zon, wind 
en water, is al mogelijk, maar moet nu meer geïntegreerd en toegepast worden 
in de praktijk. 

Groen is bovendien belangrijk voor de gezondheid van bewoners, voor de 
luchtkwaliteit (door reductie van fijnstof) en voor de opvang van regenwater. We 
kunnen de woning zo min mogelijk energie laten gebruiken en efficiënt om laten 
gaan met de middelen die beschikbaar zijn, zonder schade aan te richten aan de 
natuur. Deze ambitie kan met cradle-to-cradle worden waargemaakt. Volgens dit 
principe wordt afval weer bronmateriaal voor het volgende stadium in de 
productcyclus.

In de bestaande woningvoorraad is nog een flinke slag te maken om tot 
energieneutrale of zelfs energieleverende gebouwen te komen. 

Herbestemming zal de komende jaren een grotere rol spelen in de 
gebouwde omgeving. Door sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 
komen steeds meer boerderijen, kerken, kloosters en kantoorgebouwen 
leeg te staan. Door de bestaande gebouwen te verduurzamen en minder 
woningen vroegtijdig te slopen, ontstaat er winst op het gebied van 
materiaal- en energiegebruik. Onderzoek moet worden gedaan naar de 
haalbaarheid van herbestemming en verduurzaming van de gebouwen. 
Vaak blijkt dit lastig door een gebrek aan informatie, kennis en financiën.

Integraal ontwerpen en een bouwproces waarin interdisciplinair wordt 
samengewerkt, vormen noodzakelijke voorwaarden om duurzame doelstellingen 
te behalen. Door integraal te ontwerpen en gebruik te maken van materialen, 
technologie en kennis, kunnen gebouwen ontworpen worden waarvan mensen 
zowel letterlijk als figuurlijk energie krijgen.

In een transparant en efficiënt bouwproces hebben alle betrokken partijen 
hetzelfde einddoel voor ogen. Dit proces moet in een vroeg stadium ontworpen 
worden, waarbij de inbreng en meerwaarde van de verschillende betrokken 
partijen optimaal benut worden. Samenwerking tussen overheid, bouwers, 
architecten en bewoners, dus op alle fronten, is belangrijk.

Betrokkenheid van de bewoner bij zowel nieuwbouw als duurzame renovatie van 
bestaande bouw leidt tot meer inzet in de omgeving en woning. Bewustwording 
van gezond en duurzaam wonen bij de bewoner is van groot belang en kan een 
grote bijdrage leveren in energiebesparing. De meeste mensen krijgen echter 
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geen eenduidige boodschappen en informatie over de mogelijkheden van 
duurzaam bouwen, zowel in technisch opzicht als bijvoorbeeld rond de mogelijke 
subsidies. 

Er is een mismatch tussen vraag en aanbod. De bestaande woningen zijn veelal 
niet levensloopbestendig. Daarnaast is een veranderende vraag waarop het 
aanbod niet voldoende kan inspelen, met als gevolg dat er enerzijds leegstand is 
en anderzijds een tekort aan woningen heerst. Betrokkenheid van de bewoner in 
het ontwerp en bij de bouw van de woning, alsook bij de woonomgeving, zal dit 
kunnen voorkomen.
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4. Verduurzaming van de wooneconomie
4.1. Inleiding
In dit subthema kijken we naar de vraagstelling: Hoe kunnen we de 
maatschappelijke en milieueffecten van wonen economisch waarderen? Waarbij 
het wonen gebaseerd is op de gemaakte keuzen van bewoners en de eisen van 
duurzaam bouwen. Het antwoord op de vraagstelling wordt gevonden met de 
deelvragen:

Hoe maken we in het economische model de belastbaarheid op de mens en het 
milieu zichtbaar?
Hoe zijn we tot de huidige situatie gekomen?
Welke prikkel is nodig? 
Welk effect heeft ‘kennis’ op de impact door gebruik?
Sluit het huidige economische model aan bij de uitdagingen die de duurzame 
ontwikkeling de komende 25 jaar aan ons stelt?

Centraal hierbij staat de rol van beleid en regelgeving in verduurzaming van de 
wooneconomie. 

We geven kort aan hoe breed het terrein van de wooneconomie is. Daarna 
staan we in de visie uitgebreid stil bij de duurzame ontwikkeling die plaats kan 
vinden in de wooneconomie. In de probleemstelling kijken we terug vanaf de 
eerste woningwet in 1901 tot 2011, en komt het hoe en waarom van de huidige 
(2010) situatie naar voren. Vervolgens tonen we verdeeld over drie tijdsvakken 
het pad naar een duurzamere situatie. Ter afsluiting spreken we in de conclusies 
de belangrijkste kansen en tekortkomingen uit.

Wooneconomie

De wooneconomie omvat de afstemming of wisselwerking van alle aspecten die 
de waarde van wonen bepalen. Wonen is meer dan alleen een dak en vier muren. 
De in hoofdstuk 2 (verduurzaming van de woondynamiek) genoemde aspecten 
bepalen voor een groot deel de bereidheid van de bewoner om de kosten voor de 
woonplek te betalen. In de praktijk wordt dat uitgedrukt in de waarde van de 
woning. Maar de waarde van wonen is veel breder dan alleen de woning. Het 
verschil komt het best tot uiting bij de waarde van een woning in het centrum 
van Amsterdam ten opzichte van de waarde van een daaraan identieke woning in 
een krimpregio. De laatste woning nadert het meest de basiswaarde van de kale 
woning. Letterlijk kale woning omdat naast de woning te weinig elementen 
aanwezig zijn die het wonen aantrekkelijk maken. 

De waarde van het wonen stijgt afhankelijk van de woonbehoeftes waaraan in 
en rond de woning wordt voldaan en de mate van vraag en aanbod van die 
behoeftes. Naarmate meer mensen het gebrek aan voorzieningen in een 
krimpregio aanvaardbaar of zelfs aantrekkelijk vinden en de overdaad aan 
voorzieningen in stadscentra tegenstaan, zal een verschuiving van beide waarden 
plaatsvinden, in het uiterste geval zelfs een complete omslag. Wooneconomie is 
daarom een abstract en samengesteld begrip met een subjectief karakter. Wat 
voor de één een prettige omgeving is, omdat er veel hondenbezitters zijn of 
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omdat het dichtbij goede verbindingswegen is, vindt de ander geen prettige plek 
om te wonen vanwege hondenpoep en verkeerslawaai. Een derde vindt het er 
wellicht te saai door het weinige uitgangsleven. Wooneconomie is daarom niet 
terug te brengen tot één persoon of één situatie. Dat maakt het lastig om 
uitspraken te doen over op een bewoner afgestemde wooneconomie. 

In theorie is voor iedereen een huisje op de hei mogelijk, maar bij realisatie 
daarvan gaat de meerwaarde van het huisje op de hei voor een groot deel 
verloren. De wooneconomie draait daarom op een spanningsveld tussen 
behoeften, mogelijkheden en realisatie. Elke behoefte heeft daarbij een eigen 
aansturing die desnoods door kunstmatig schaarste of door afschuiving op 
maatschappelijke kosten een verhoging van het spanningsveld creëert. Een 
duurzame wooneconomie onderscheidt zich daarvan door de samenhang tussen 
de verschillende behoeften te zoeken. Samenhang zorgt echter voor 
spanningsverlaging en daarmee een totaal andere benadering van de 
wooneconomie. Dat maakt een duurzame wooneconomie vooral een uitdaging 
voor een andere economische omgang met de woonomgeving. 

Hoe waarderen we de maatschappelijke en milieueffecten van wonen?

In de huidige wooneconomie worden maatschappelijke en milieueffecten van 
wonen in een financiële waarde uitgedrukt. De effecten worden bepaald door de 
behoeften en mogelijkheden van alle betrokken partijen. Deze partijen zijn 
personen die in de woonomgeving komen zoals de bewoner zelf, de 
medebewoners in de woning en in de omgeving, maar helaas ook inbrekers. 
Daarnaast zijn ook organisaties als de bouwbedrijven, dienstverleners, 
beleidsmakers en producenten van stroom of woonartikelen partij. Ieder van 
deze partijen kan duurzaam gedrag vertonen, of juist niet. De voordelen van 
duurzaam gedrag komen niet altijd ten goede aan de partij die dat gedrag 
vertoont, en ook de nadelen kunnen terechtkomen bij een ander. Dit is een groot 
obstakel bij het doorvoeren van duurzaam gedrag,  te meer omdat het milieu 
geen volwaardige financiële partij is. Het huidige economische model is daarmee 
vooral gericht op voordeel uit verborgen kennis of verborgen schade 
(persoonlijke agenda’s) en staat daarmee haaks op een duurzame ontwikkeling. 

Behoefte of behoefte

De meest directe economische waardering vindt plaats op woonaspecten waar 
we persoonlijk voor kunnen kiezen. De grootte en inrichting van het huis maar 
ook voorzieningen als scholen, winkelcentra en mobiliteit. In het puntensysteem 
voor huurhuizen komen deze elementen ruimschoots naar voren. Een andere 
vorm van behoefte waar veel moeilijker een economische waardering aan te 
geven is, ligt (deels) buiten de eigen keuze zoals buren, woonheffingen en 
sociale factoren als gevoel van veiligheid en werkgelegenheid in de nabijheid.

Maatschappelijke of milieueffecten 

De gevolgen van een keuze bij een bepaald woonaspect heeft een prijs. De prijs 
bestaat gedeeltelijk uit een financieel, maatschappelijk en/of milieueffect. 
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Afhankelijk van het gedrag overheerst een bepaald effect. Maar uiteindelijk is elk 
effect bij elke handeling aanwezig. Voor deze effecten bestaat een wisselkoers. 
Elk (on)wenselijk maatschappelijk of milieueffect is uit te drukken in een 
financieel effect in de vorm van een waardeverandering voor de woonomgeving. 
Met het inbrengen of onttrekken van geld ontstaan bij een handeling weer 
maatschappelijke of milieueffecten. De wisselkoers beïnvloedt op alle niveaus 
keuzes, met direct gevolg voor de verduurzaming van de wooneconomie. Hoge 
financiële kosten voor een kleine milieuwinst worden niet gedaan. Omgekeerd zal 
in normale omstandigheden ook niet gekozen worden voor klein financieel 
voordeel ten koste van grote maatschappelijke schade. Ergens daartussen ligt de 
wisselkoers. 

4.2. Hoe ziet de wooneconomie er in 2035 uit?
Voor de verduurzaming van de wooneconomie is een aantal veranderingen 
noodzakelijk. Binnen de opzet van dit rapport hebben in onze visie onderstaande 
veranderingen in 2035 plaatsgevonden.

1) De eigen betrokkenheid is sterk toegenomen. Dat geldt voor 
betrokkenheid van de bewoners bij de woonlocatie, voor de bouwsector bij 
het object en van de financiële instellingen bij de investeringen. De 
toegenomen betrokkenheid uit zich in aandacht en verantwoordelijkheid 
nemen voor de gevolgen van het eigen handelen maar ook in aandacht 
voor de gevolgen door het handelen van anderen. In voortdurende 
afstemming wordt een onderling evenwicht tot stand gebracht volgens het 
principe dat een verstoring schadeplichtig is aan het verstoorde.

2) Een opensource-maatschappij draagt voor een belangrijk deel bij aan het 
verbeteren van de woonsituatie. De open source zorgt voor een dorpse 
samenleving waar iedereen relevante informatie van iedereen kent voor 
zover dit voor de wisselwerking bij een woonaspect nodig is. Hierdoor is 
zichtbaar wat een ieder te bieden en te vragen heeft maar ook waar 
overlast begint. Direct betrokkenen beoordelen in onderlinge afstemming 
of een wijziging van een bestaande situatie mogelijk of zelfs noodzakelijk 
is. Beleid en regelgeving zijn vooral gericht op het ondersteunen van een 
opensource-situatie voor wonen. 

3) Door een meer persoonsgerichte benadering van woningontwerp is veel 
meer variatie in het straat- en wijkbeeld aanwezig. Hoewel 
gemeenschappelijke veiligheidseisen zoals voor brandgevaar nog 
gehandhaafd worden, zijn de meeste bouwvoorschriften geschrapt ter 
bevordering van de eigen keuzeverantwoordelijkheid. 

4) De bewoner houdt bij het gebruik van de woning volop rekening met de 
water-, energie- en afvalstromen door middel van het zelf beperken van 
het gebruik of door het zelf realiseren van zoveel mogelijk eigen stroom- 
en waterproductie en afvalverwerking. De aanvullende verbruiksstromen 
zijn per wijk geregeld via een systeem van samenwerking en 
aandeelhouderschap. 

5) De overheid heeft een eenduidig beleid en is vooral gericht op 
ondersteunen en faciliteren. De overheid is leidend in het opnemen van 
duurzame ontwikkelingen. Door het uitvoeren van deze leidende taak zijn 
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subsidies tot een minimum gedaald. De politiek richt het beleid op een 
langetermijnvisie, waarbij zij de randvoorwaarden scheppen waarbinnen 
gewerkt kan worden. 

6) Iedere gebruiker van een gebouw of grond heeft (mede)eigendom over het 
gebouw of de ruimte op basis van collectief eigendom. Voor het verhogen 
van de betrokkenheid is in elk huurcontract een vastgelegde koopprijs 
opgenomen. Bouwbedrijven hebben de rol van woningbouwverenigingen 
overgenomen.  

7) De publieke ruimte is een openbare ruimte die in collectief eigendom is 
van de gebruikers naar mate van gebruik. In de praktijk zijn dat 
bijvoorbeeld de omwonende in een woongebied en de winkels in een 
winkelgebied. Bij een grootschalige gebruiker van een straat, zoals een 
stadion, schouwburg of conferentieruimte, is het bedrijf mede-eigenaar 
van de directe toegangsweg, ook als dit een woonstraat betreft. Het 
eigendom van de overheid is minimaal.

4.3. Wat houdt ons tegen?
Als je een (goede) woonsituatie vergelijkt met de situatie van 110 jaar geleden, 
dan is het verschil in infrastructuur en bouwtechniek beperkt te noemen. Het 
eerste riool in Nederland (Amsterdam 1910) moest nog aangelegd worden, maar 
de meeste andere voorzieningen (waterleiding, verwarmingssysteem, 
elektriciteit) waren vrij van weerinvloeden al in een bepaalde vorm aanwezig in 
een stevig stenen pand, voorzien van dakpannen en houten kozijnen met glas. 
Een goede woning anno 1900 kan met een paar kleine aanpassingen ook 
tegenwoordig prima bewoond worden. De enige echte aanpassingen vonden pas 
na 1970 plaats na het ontstaan van energietekorten met als gevolg stijging van 
energieprijzen. Ten tijde van Our Common Future (1987) werd daarom al volop 
woningisolatie gestimuleerd. Energiebesparing is bij de regelgeving vanuit het 
duurzaamheidbeleid nog steeds het belangrijkste speerpunt. Voor zover andere 
aspecten van duurzaamheid in beleid en regelgeving terug te vinden zijn, betreft 
het technische aspecten zoals materiaalgebruik en luchtkwaliteit. De huidige 
trend binnen het Bouwbesluit anno 2010 laat zien dat ook milieueffecten, slopen 
en het uitvoeren van bouwen en slopen een steeds grotere rol gaan krijgen.

Ondanks het ontbreken van zelfs de eerste woningwet waren bouwers dus in 
1900 al in staat om gelijkwaardige huizen te bouwen waar nu duizenden regels 
voor nodig zijn. De noodzaak van al die regels heeft dan ook vooral een 
maatschappelijke in plaats van een technische oorsprong. Het is dan ook ronduit 
bevreemdend dat nagenoeg alle voorschriften technisch van aard zijn.

Tegelijkertijd bracht alle regelgeving niet alleen verbetering van de 
woonsituatie. Door een overdaad aan eisen voor een zo gedetailleerd mogelijke 
invulling van de woning is de persoonlijke indeling van de woonplek ernstig 
beperkt. De gevolgen van deze beperking en het door het gevoerde beleid onder 
druk staan van de wenselijke omgangsvorm met de omgeving, heeft, vanuit de 
duurzaamheid gezien, een deel van de verkregen meerwaarde weer teniet 
gedaan. In het huidig woonbeleid worden deze minpunten niet in de geest van 
duurzaamheid preventief aangepakt, maar achteraf symptoombestrijdend 
bijgeschaafd.
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Het huidige beleid is vooral gericht op symptoombestrijding, korte termijn en 
stimulering van de achterblijvers. Alle drie de factoren werken averechts voor de 
verduurzaming van het stedelijk en landelijk gebied. Waarbij alle drie wel een 
logisch gevolg zijn van de huidige eigendomsverhoudingen (zowel particulier als 
overheidseigendom) ten opzichte van de verschillende gebruikers.

De besluitvorming voor de maatschappelijke veranderingen ligt momenteel 
volledig bij een politiek systeem dat een gezichtsveld heeft tot de volgende 
verkiezingen. Hoewel voor visies en doorberekeningen wel de lange termijn 
wordt meegenomen is in de huidige besluitvorming de korte termijn toch 
bepalend en afhankelijk van het politiek klimaat. Als gevolg van de 
kortetermijnaanpak hebben de aangedragen oplossingen een korte 
houdbaarheid. Problemen en kortetermijn-verbeteringen hebben de prioriteit, 
waarbij alles besproken wordt, terwijl in de besluitvorming voor een 
langetermijnaanpak de tijd ontbreekt.

Voor noodzakelijke aanpassingen krijgen de achterblijvers de meeste 
aandacht. Zij zijn ten slotte degene die het meest overtuigd moeten worden van 
de noodzaak, waar voorlopers zich deze overtuiging al eigen hebben gemaakt. 
Het gevolg is dat het momenteel loont om achterblijver te zijn.

Rechten en plichten blijken niet voor iedereen gelijk te gelden. Naarmate de 
economische belangen groter zijn, kan een partij makkelijk uitkomen onder 
beperkende regels. Bijvoorbeeld Schiphol werd het toegestaan geluidsoverlast te 
produceren die ver boven de wettelijke regels uitging. 

De huidige wooneconomie is vooral probleemgericht en men is slechts bezig met 
symptoombestrijding. Bijvoorbeeld een lucht/luchtwisselaar zorgt voor 
energiebesparing, maar verslechtert de luchtkwaliteit in huis. Of in een 
verloederende wijk worden wel de gevolgen bestreden, maar niet de oozaken. De 
negatieve grondhouding, in de vorm van kijken wat (nog) niet goed is, is de 
drijvende kracht voor veranderingen. De samenleving beoordeelt leefbaarheid 
naar de mate waarin overlast en verloedering aanwezig zijn of in hoeverre de 
sociale samenhang afwezig is.

Welke prikkel is nodig?
Elke verandering (actie) in de wooneconomie leidt tot een reactie van alle 
betrokken partijen. Deze acties en reacties zijn prikkels om tot een nieuw 
evenwicht te komen. In een gelijkwaardige situatie is dat voldoende voor een 
optimaal evenwicht voor alle partijen inclusief de maatschappij en het milieu. Een 
gelijkwaardige situatie is daarom bij uitstek een duurzame situatie waarbij de 
wisselwerking tussen alle betrokken partijen zorgt voor stabilisering van de 
nieuwe situatie en de wooneconomie als geheel evolueert. 

Generieke prikkels zoals sturende regelgeving verstoren in een gelijkwaardige 
situatie het natuurlijke proces van stabilisering doordat niet-gelijke situaties 
gelijkgemaakt worden. Sturende regelgeving is een instrument dat noodzakelijk 
is in een niet-duurzame economie. In een duurzame samenleving volstaat 
faciliterende regelgeving.
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Financiële prikkel

De financiële prikkel is de meest tastbare prikkel voor de bewoner. Met geld kan 
een gewenste situatie gerealiseerd worden en een niet-gewenste situatie 
gecompenseerd worden, of voorkomen worden indien de compensatie voor de 
andere partij(en) te hoog zou zijn. In de sturende regelgeving van dit moment 
bestaat de financiële prikkel voornamelijk uit subsidie, belasting en boete. 

Nadeel van deze aanpak is dat ze (subsidie, belasting en boete) wel 
gedragsgericht werken maar tegelijkertijd de betrokkenheid verlagen. Gezien het 
belang van betrokkenheid voor het realiseren van een duurzame wooneconomie 
werkt het systeem van subsidie, belasting en boete averechts voor de 
verduurzaming. Ter verhoging van de betrokkenheid zal daarom een 
omschakeling in deze financiële prikkel moeten plaatsvinden.  

Subsidie wordt hierbij volledig vervangen door voorbeeldgedrag van de 
overheid, die voorop loopt bij het inkopen van duurzame ontwikkelingen. In 
plaats van met een boete, werkt de administratieve sturing met gerichte 
compensatie. Wet waardering onroerende zaken wordt vervangen door  een 
systeem waarbij directbetrokkenen gezamelijke de kosten voor de publieke 
ruimte beheren. Hierdoor krijgt een wijk, buurt, straat of zelfs een gedeelte van 
een straat een eigen identiteit met directe gevolgen voor het woongenot en de 
waarde van de woning.  Binnen vastgestelde voorwaarden is iedere betrokken 
naar rato van betrokkenheid verplicht mee te betalen. Waarbij de mate van 
betrokkenheid zowel de hoogte van het bedrag als de invloed op de 
besluitvorming bepaalt. 

Ondanks het feit dat duurzaamheid steeds vaker wordt gekoppeld aan 
woonkwaliteit en daarmee aan de waarde van de woning, zijn met name de 
verkopende partijen bang voor de financiële consequenties van het verplichte 
energielabel voor hun vastgoed. Die angst wordt vooral veroorzaakt door het feit 
dat de bestaande woningvoorraad voor het overgrote deel niet energiezuinig is. 
De technologie heeft tot op heden nog geen toepassingen ontwikkeld die energie 
volledig duurzaam maken. Zowel particuliere bewoners als marktpartijen zoals 
bouwbedrijven, woningcorporaties, overheden en projectontwikkelaars, hanteren 
een zekere financiële terughoudendheid bij de ontwikkeling van duurzame 
concepten, wat de investering in nieuwe duurzame plannen voor de bestaande 
woningbouw niet ten goede komt. De huidige economische crisis lijkt de 
belangrijkste oorzaak dat investeren wordt uitgesteld.

Het probleem lijkt niet alleen te liggen in de geringe bereidheid tot financiële 
investeringen, maar ook in het bewustzijn van de bewoner die onvoldoende het 
belang inziet van energiebesparing. Een woningcorporatie kan als eigenaar in 
haar woningen investeren, maar die investering zullen in de huur worden 
doorberekend, wat vaak tegenstand oproept bij hurende bewoners. Wanneer 
duurzaamheid van een woning rechtstreeks wordt gekoppeld aan de waarde van 
een woning (in de vorm van huur of koop), zal een grote groep woningbezitters 
in de toekomst onvermijdelijk financieel geconfronteerd worden met de kwaliteit 
van de woningvoorraad. Veel bewoners zullen hun huis niet kunnen verkopen 
tegen de gewenste prijs of dienen fors te investeren in de eigen woning. Mede 
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door het ontbreken van goede en transparante financieringsconstructies is het 
investeren in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad momenteel voor 
veel partijen niet interessant. Daarnaast blijkt in de praktijk een  groeiende vraag 
te bestaan naar woningen in een karakteristieke woonomgeving. Veel bewoners 
doen concessies aan de duurzame kwaliteit van een bestaande woning en gaan 
liever voor een karakteristieke uitstraling.

Milieuprikkel

Vanuit de duurzaamheidgedachte is de mogelijkheid van een volwaardige 
milieuprikkel zeer gewenst. Maar hoe zeer een goede milieuprikkel ook gewenst 
is, uiteindelijk zal ook in een duurzame samenleving bij de keuzeafweging van de 
verschillende prikkels het milieu het onderspit delven. Het milieu geeft wel 
signalen maar de samenleving reageert daar onvoldoende op. Deels wordt dit 
veroorzaakt door de opties die technische aanpassingen in het milieu bieden en 
deels doordat de intrinsieke buffer van het milieu voor een te grote vertraging 
van een milieueffect zorgt. 

Zeker de periode die dit rapport bestrijkt is te kort om een krachtige 
milieuprikkel te ontwikkelen. Het maximaal haalbare resultaat wordt bereikt door 
met zoveel mogelijk bewoners het zo vroeg mogelijk waarnemen van 
milieueffecten. Betrokkenheid bij het eigen handelen aan de hand van openbaar 
beschikbare kennis over (de gevolgen voor) het milieu is daarbij essentieel. 

Maatschappelijke prikkel

Een afweging van financiële en maatschappelijke prikkels is moeilijk te maken. 
Een prettige sfeer in de buurt is moeilijk in geld uit te drukken. De kostprijs voor 
het wegnemen van geluidsoverlast kan nog berekend worden. Maar 
investeringen voor het faciliteren of verbeteren van iets onbetaalbaars als 
bijvoorbeeld de sociale samenhang, zijn niet te budgetteren. Met als gevolg dat 
deze investeringen bij de vorming van een woonomgeving nagenoeg achterwege 
blijven. 

Toch is de maatschappelijke prikkel de belangrijkste factor in de 
wooneconomie. Een prachtige woning die geheel afgesloten is van zijn 
woonomgeving wordt letterlijk een gouden kooi waar niemand lang wil wonen. 
De financiële prikkel (welvaart) heeft dan volledig de maatschappelijke prikkel 
(welzijn) overtroffen. Voor het doorbreken van het isolement is kennis van de 
omgeving nodig. Kennis die in een kleinschalige leefomgeving gratis voor handen 
was, verdween bij een verstedelijkte wooneconomie. En daarmee ging de 
aanwezige basis voor de maatschappelijke prikkel in de wooneconomie verloren. 

Leidt kennis tot gedragsverandering? 

In het Brundtland-rapport wordt duurzame ontwikkeling uitgelegd als “een 
ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder 
daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om 
ook in hun behoeften te voorzien”. Het was 25 jaar geleden onmogelijk om te 
zeggen welke behoeftes de mensen nu hebben – we noemen bijvoorbeeld de 
mobiele telefoon. Maar over nog eens 25 jaar zullen we nog steeds willen wonen 
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en dat zal grotendeels in de nu bestaande woningen zijn met de nu bestaande 
woonvormen. Het verschil zal vooral liggen in de manier waarop we keuzes 
maken en vervolgens de keuzes die we zullen maken. 

De groeiende mogelijkheden om informatie tot ons te nemen zullen ook 
betekenen dat die keuzes op andere gronden genomen kunnen worden. Meer 
achtergrondinformatie betekent vooral dat mooi verpakte, maar verborgen 
informatie beter zichtbaar wordt. En daarmee minder mooi. Waar verborgen 
informatie vooral de 'verberger' bevoordeelt, zal meer informatie vooral de 
gebruiker bevoordelen. De gebruiker is meer gebaat bij de lange termijn en 
daarmee duurzamer ingesteld dan de verkoper van een product of dienst die 
logischerwijs meer op de verkoop en daarmee op de (niet-duurzame) korte 
termijn is ingesteld.

Sturende regelgeving is daarbij een wedloop tussen regelmaker en de 
mazenzoekende ontduiker. Deze door de regelmaker niet te winnen wedloop 
wordt uiteindelijk altijd beslecht door het inzicht van de buiten deze wedloop 
staande. Ondanks de goede intenties van de regelmaker, is namelijk ook hij 
gebaat bij het instandhouden van de wedloop waaraan hij zijn macht ontleent. 
De regelmaker heeft daarom geen belang in het vrijer maken van beschikbare 
kennis. 

Voor een echt duurzame ontwikkeling zal daarom de keuzevrijheid volledig bij 
de gebruiker moeten komen te liggen. Dit zal echter groter gevolgen hebben 
voor alle partijen. Een buitenstaander die volledig van juist informatie afhankelijk 
is, wordt namelijk een mazenzoekende ontduiker op het moment dat hij de 
gevolgen van zijn keuzes weer kwijt wil. De enige manier om deze wet van 
voortzettende ellende te doorbreken is een volledige openheid van informatie 
waarbij elke partij de afweging moet maken wat het economisch voordeel is en 
de gevolgen voor reputatie en ‘imagoschade’.  

Sluit het huidige economische model aan bij de uitdagingen die de 
duurzame ontwikkeling de komende 25 jaar aan ons stelt?

Zolang het huidige economische model gebaseerd is op economisch voordeel uit 
verborgen kennis, zal de samenleving niet in staat zijn om tot een volledig 
duurzame situatie te komen. In het huidige economische model wordt gestreeft 
naar het beheersbaar houden van (nieuwe) problemen. Voor een echte duurzame 
ontwikkeling zal de uitdaging echter vooral liggen in het tot stand brengen van 
een situatie waarin de duurzame wooneconomie zichzelf kan ontwikkelen. Het 
voorkomen in plaats van beheersen van problemen. 

Uitdagingen

Om tot een zichzelf in standhoudende en daarmee duurzame wooneconomie te 
komen zijn de volgende stappen nodig:

1) Omschakeling naar een opensource-maatschappij, waarbij de gevolgen 
van het eigen handelen bekend zijn binnen een zogeheten benchmark-
cultuur.

2) Afbouw van subsidies.
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3) Verkleining van de overheid.
4) Vergroten van betrokkenheid bij de eigen (gebruiks)omgeving en het eigen 

handelen door alle bij de wooneconomie betrokken partijen.
5) Verhogen van de kennis over het milieu en de gevolgen van menselijk 

handelen.
6) Financiële waardebepaling van maatschappelijke en milieueffecten zoals de 

prijs van de milieuverstoring tijdens de levensloop van een woning.
7) Realisatie van decentrale stromen van afval, energie, en water.
8) Vorming van een faciliterende regelgeving door een vooroplopende 

overheid.

De uitdagingen betekenen een enorme aanpassing van de huidige situatie en 
lijken bij voorbaat door hun grote verandering ten opzichte van de huidige 
situatie onhaalbaar. Wie echter de keuze maakt om op de juiste manier zijn ene 
been voor het andere te zetten, ziet dat voor de voettocht van de Nederlandse 
westkust naar de Chinese oostkust slechts één type aanpassing nodig was, 
namelijk: één eerste stap. De aanpassing die nodig is voor duurzaamheid ligt in 
het openstellen van informatie. 

4.4. De transitie
De laatste stappen naar duurzaam wonen bestaat uit het voltooien van het 
volledige eigendom van de eigen situatie. De beschikbaarheid van alle informatie 
bij iedereen is daarvoor nodig en internet is daarbij cruciaal. In dit hoofdstuk 
staan we nadrukkelijk stil bij de ontwikkelingen die daarbij plaats vinden in de 
wooneconomie. 

0-5 jaar

In de eerste vijf jaar (2011-2015) kunnen al belangrijke stappen gezet worden 
door kleine gerichte aanpassingen in de wet- en regelgeving. 

● Verhuurders zijn verplicht om in nieuwe huurcontracten een vaste koopprijs 
op te nemen, waarmee de betrokkenheid met de woning veel groter wordt. 

● Enkele ondernemingen die onderdeel uitmaken van de wooneconomie, zoals 
energiebedrijven, producenten van woonartikelen, bouwbedrijven en ook 
bepaalde dienstverleners, geven via internet openheid vanuit een drang naar 
onderscheid in de activiteiten en volledigheid in informatieverstrekking. Geen 
verhullende etiketten vol verborgen informatie maar helderheid over de 
volledige achtergrond van het product en de eigen handelingen. Eén bedrijf 
geeft zelfs een complete prijsverantwoording af. De openheidgevende 
bedrijven merken enthousiasme bij de bewoner maar een weerstand bij de 
tussenhandel. Met in sommige gevallen in eerste instantie zelfs een 
economische terugval. De keus voor openheid leidt tot meer vraag naar 
kennis over de gevolgen van bepaalde handelingen en materialen. 

● De overheid start geen nieuwe subsidies. Onderzocht wordt waar subsidies 
beëindigd kunnen worden. In het bijzonder huursubsidie en 
hypotheekrenteaftrek liggen onder vuur.
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5-10 jaar

In de tweede vijf jaar (2016-2020) blijkt dat de bezuinigingen een definitieve 
kaalslag voor allerlei maatschappelijke taken van de overheid heeft opgeleverd. 
De overheid is ingekrompen en de ruimte voor uitbreiding is niet aanwezig. De 
onvrede over de invulling van de publieke ruimte neemt toe. 

● Een groeiend aantal mensen stelt voor in ruil voor korting op de 
gemeentebelastingen zelf de directe omgeving bij te houden

● Een hype rond bedrijven die door hun openheid in de problemen zijn 
gekomen, breekt het verzet van daarbij betrokken bedrijven en gelijkertijd 
voor een grote bekendheid van de geproduceerde artikelen of diensten. De 
groei wordt vervolgens bepaald door de mate waarin de bedrijven de vraag 
aankunnen. 

● Een nieuw opgerichte open kennisbank (à la wikipedia) speciaal over 
duurzaamheid, geeft actuele en brede informatie, waardoor een betrouwbare 
en zo volledig mogelijke kennisbron wordt geboden. De betrouwbaarheid 
wordt versterkt doordat zichtbaar is van wie bepaalde informatie afkomstig is. 

10-15 jaar

In de derde vijf jaar (2021-2025) komen gemeenten met het besluit om de 
generieke gemeentebelastingen af te schaffen en daarvoor in de plaats het 
beheer van de publieke ruimte in handen van de direct betrokkenen te leggen. 
Afhankelijk van voorkeur en situatie ontstaat onderhoud per blok, per straat of 
per buurt. 

● De overheid begint met het wegnemen van wettelijke hindernissen bij het 
delen van informatie; bijvoorbeeld de privacywetgeving, die in de praktijk 
door internet en ‘apps’ al sterk is ondergraven. 

● De overheid voert opensource-bevorderende wetgeving in. Internet is de 
norm. 

15-25 jaar

In de laatste 10 jaar (2026-2035) geeft de (lokale) overheid geeft steeds meer 
taken terug aan de direct betrokkenen. Waarbij elke straat of buurt een eigen 
identiteit ontwikkelt. Met name de aanpak van parkeerplaatsen varieert enorm. 
Sommige straten veranderen in complete parken waarbij de auto ondergronds 
gaat, vervangen wordt door een aantal collectieve green wheels of zelfs compleet 
verdwijnt vanwege goede aansluiting op het openbaar vervoer. De meerkosten 
ten opzichte van de oude situatie wegen daarbij niet op tegen de waardestijging 
van de huizen en het toegenomen woongenot.

● De kleine overheid houdt zich vooral bezig met een actieve deelname in 
duurzame ontwikkelingen. De publieke ruimte wordt geheel beheerd door 
direct betrokkenen. 
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● De landelijke overheid besluit na 2030 om de bouwvoorschriften volledig af te 
schaffen en in plaats daarvan de volledige verantwoordelijkheid bij de 
besluitnemer te leggen.

● Door nieuwe productfraude, waarbij producenten geconfronteerd werden met 
complete koopstops nadat bleek dat ze hun normering iets te zonnig hadden 
neergezet, groeit het besef dat imagoschade altijd groter is dan het 
economisch voordeel uit verborgen informatie. De afnemer heeft de macht 
gekregen.

4.5. Conclusie
Door de grote voorraad bestaande woningen is een totale omschakeling naar een 
duurzame wooneconomie in 25 jaar niet haalbaar. Toch kunnen belangrijke 
stappen gezet worden die op langere termijn kunnen leiden tot een volledig 
duurzame samenleving. De belangrijkste stappen zijn het verhogen van 
betrokkenheid en kennis. Zonder kennis geen betrokkenheid en zonder 
betrokkenheid geen besef van duurzaamheid. 

Voor de aanpassingen in de regelgeving die voor verduurzaming van de 
wooneconomie nodig zijn, is vooral politieke bereidheid nodig. Door oude rechten 
te respecteren, zijn voor grote veranderingen slechts kleine aanpassingen in de 
huidige regelgeving nodig. De grootste drempel zal liggen bij de 
privacyregelgeving en de bereidheid van de overheid om in te krimpen. De 
grootste taak voor de politiek en de overheid is het rijp maken van de bevolking 
voor de omschakeling van een passieve maatschappij naar een actief betrokken 
houding. 

Een duurzame wooneconomie zal een grote verandering van de houding van de 
bewoner geven ten opzichte van de omgeving en het eigen handelen. Door een 
geleidelijke omschakeling op vrijwillige basis zal die houding uiteindelijk tot stand 
moeten komen. Het versterkend effect van de voordelen die door kleine 
aanpassingen mogelijk worden, moeten daarbij zorgen voor een opwaartse 
spiraal die uiteindelijk moet leiden tot een maatschappij brede acceptatie van de 
duurzame samenleving. 

Dit alles maakt duurzaam wonen, na verloop van tijd en met slechts kleine 
veranderingen in regelgeving, mogelijk. Het is vooral een kwestie van willen.
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5. Tijd voor actie

Op basis van de analyse van de subthema’s woondynamiek, de woonmaterialen 
en de wooneconomie is het duidelijk geworden dat er erg veel factoren van 
invloed zijn op het wonen in Nederland. Wonen heeft betrekking op iedere 
Nederlander en het is dan ook een verantwoordelijkheid van ons allemaal om 
actief bij te dragen aan de verduurzaming van het wonen. We stellen vast dat, 
naast de rol van de bewoner, ook de overheid, de kennisinstellingen, de 
bouwsector en de mediasector van groot belang zijn bij de transitie. Vooral de 
sector die zich met informatie-uitwisseling en social media bezig houdt is er één 
die niet moet worden onderschat in de rol die ze kan spelen in de verandering. 

Om te verduidelijken wat er zou moeten gebeuren om de transitie tot een 
succes te brengen, hebben we per tijdsblok naar 2035 toe de verschillende 
punten uit de tijdspaden van de drie subthema’s in concrete acties omgezet en 
geclusterd naar de sectoren die deze activiteiten op zich zouden moeten nemen. 
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Bewoner Leren en vragen
2011-2015

Doen en profiteren
2016-2020

Eigen verantwoordelijkheid
2021-2025

Samen de baas
2026-2035

- Participatie
- Samenwerken

• Vragen stellen en 
informatie opzoeken 
over duurzaam 
wonen

• Wensen en eisen 
communiceren

• Zelf het buurtgevoel 
creëren

• Meer in je eigen 
omgeving actief 
leven, betrokken 
buur

• Bewust de 
verbetering van 
wooncomfort, 
geldbesparing en 
tijdwinst als beloning 
ervaren

• Efficiënt om leren 
gaan met energie

• Gebruikmaken van de 
beloningen voor 
duurzame keuzes 
energie, water, voedsel, 
productinkopen, reizen, 
en vele andere gebieden

• Gebruikmaken van 
technologie en 
informatie voorziening 
om optimaal om te gaan 
met duurzaamheid

• Informatie verstrekken 
over eigen ervaringen 
over duurzaam wonen

• In ruil voor 
belastingvoordelen 
verantwoording voor 
eigen omgeving nemen

• Zelf en samen met de 
buurt je woning 
optimaliseren op 
duurzaamheid

• Eigen verantwoordelijk 
voor eigen omgeving 
in samenwerking met 
je buren nemen

• Aanpassen aan nieuwe 
leefbaarheidnormen in 
steden vanuit 
creativiteit en 
samenwerking zonder 
belemmerende regels 
en wetgeving

• Eigen wijken creëren, 
beheren en verbeteren



Overheid Ontwikkelen en belonen
2011-2015

Stabiliseren en bestraffen 
2016-2020

Innoveren en uitbreiden
2021-2025

Herzien
2026-2035

- Beleid
- Regelgeving
- Processen
- Waarderingen

• Integrale 
langetermijn- visie 
vaststellen 

• Voorbereidingen 
treffen voor een 
vraaggestuurde 
bouw

• Ruimte geven aan 
kleine innovatieve 
bouwgerelateerde 
duurzame 
initiatieven 

• Combineren van 
sociaal 
maatschappelijke 
functies en 
woonfuncties

• Ontwikkeling van 
multifunctionele 
gebouwen 
stimuleren

• Waarderingstructuur 
uitwerken

• Eerste stappen naar 
vrij bouwen vanuit 
de 
omgevingsvergunnin
g

• Huursubsidie en 
hypotheekrenteaftre
k afbouwen

• Duurzaamheidlabel 
voor alle woningen 
en gerelateerde 
producten

• Recycling en 
grondstoffen beleid 
opstellen

• Investeren in en dus 
zorgen voor opschaling 
en professionalisering 
van de kleine, 
duurzame innovatieve 
initiatieven

• Vraaggedreven 
herontwikkeling 
stimuleren

• Wetgeving aanpassen 
om ontwikkeling te 
realiseren

• Communicatietechnolog
ie inzetten om micro- 
en macro-
ontwikkelingen te 
verbinden

• Waarderingstructuur 
doorvoeren

• Alleen nog maar samen 
met erkende duurzame 
bedrijven werken

• Lagere belasting voor 
duurzame producten en 
handelen

• Niet-duurzaam gedrag 
bestraffen

• Recycling en 
grondstoffenbeleid 
doorvoeren

• Vereenvoudiging van 
procedures en beleid 
rondom bouwen

• Innovaties op regulier 
duurzaam wonen 
stimuleren om te 
komen aan grotere 
variëteit van functies 
en zelfvoorzienendheid 
van woningen voor alle 
verschillende wensen 
en eisen van bewoners

• Eenduidige, 
verankerende visie 
vanuit de politiek voor 
en mede-opgesteld 
door de bewoners, die 
niet terug te draaien is 
doordat het geworteld 
is

• Iedere Nederlander 
betrekken bij duurzaam 
wonen

• Afschaffing generieke 
belastingen en dus 
belastingen volledig 
gespecificeerd naar persoon 
en het handelen

• Leverancier van afval 
zelf verantwoordelijk 
maken voor afval

• Duurzaam 
waarderingstelsel tot de 
norm maken

• Energienetwerk voor 
teruggave energie 
vanuit woningen 
standaardiseren

• Nieuwbouw mag alleen 
nog maar organisch 
plaatsvinden en moet in 
balans zijn met de 
omgeving

• Zorgdragen voor het 
verder zelfstandig 
ontwikkelen van 
gemeenschappen

• Bestaande bouw 
herontwikkelen en 
slopen na analyse van 
maatschappelijk 
verantwoorde kosten-
batenanalyse

• Bouwvoorschriften 
afschaffen



Kennis instellingen Basis informatie platform
2011-2015

Open, slim en uitgebreid
2016-2020

Leidend
2021-2025

Zelfsturend
2026-2035

- Kennis
- Informatie
- Waarderings 

modellen
- Communicatie

• Theoretische en pilot 
kennis overdragen 
aan marktpartijen 
en media

• Duurzame 
technologische 
oplossingen 
onderzoeken 

• Virtuele woonwijken 
opzetten

• Duurzaamheidswiki 
initiëren

• Waarderingstructuur 
uitwerken

• Platform/wiki voor 
informatievoorziening 
rondom duurzaam 
wonen koppelen aan 
internationale platforms

• EPC uitbreiden met 
onder andere 
stralingswarmte en 
andere factoren

• Waarderingstelsel 
toetsen

• Energie netwerk voor 
teruggave energie 
vanuit woningen testen

• Volledig dekkend 
informatieplatform 
met alle en ‘real-time’ 
informatie rondom het 
duurzaamheidniveau 
van producten en 
diensten

• Europees expertise-
centrum rondom 
duurzaam bouwen 
bewerkstelligen

• Zelfregulerend 
informatie-platform 
analyseren en op 
innoveren

• Inspelen op 
mogelijkheden zodra het 
IP-adres gekoppeld is 
aan een persoon



Bouw sector Transparant en eerlijk
2011-2015

Zichtbaar en virtueel
2016-2020

Duurzaam en innovatief
2021-2025

Flexibel en slim
2026-2035

- Bestaande bouw
- Nieuwbouw
- Materialen
- Technologie
- Methodieken
- Informatie
- Communicatie

• Duurzaam advies en 
toepassing verplicht bij 
elk contact met klant

• Opvangen en toepassen 
van klantwensen/eisen

• Mate van duurzaamheid 
transparant 
communiceren

• Het opzetten van 
heldere, consistente 
labeling voor 
bouwmaterialen en 
verplichte transparantie 
op herkomst volgens 
Levensduur analyse

• Herbruikbare 
materialen toepassen

• Warmteterugwinning en 
waterhergebruik 
standaardiseren

• Overgang van reguliere 
bouw naar flexibel/ 
demontabel bouwen 
voorbereiden

• Gebouworiëntatie 
doorvoeren

• Innovaties om niet-
duurzaam gebruik 
beton en baksteen 
tegen te gaan

• Heldere communicatie 
over kosten

• Maximaal isoleren met 
behoud van 
luchtkwaliteit

• Praktische kennis 
overdragen aan 
mediasector

• Herkenbaar in de 
markt staan als 
duurzaam met 
praktijkvoorbeelden

• Klanten nauw 
betrekken in bouw

• Herkenbare duurzame 
producten/diensten en 
aanbod uitbreiden

• Energiezuinige prefab 
schil toepassen in 
bestaande bouw

• Vergroenen van de 
bestaande gebouwen 

• Integrale aanpak door 
te kijken naar de 
omgeving en niet 
alleen een gebouw

• Meer waterwoningen 
en testomgevingen 
warmte- en 
koudewerking

• Smartgrid uitrollen 
• Domoticagebruik 

standaardiseren
• Woningcorporaties als 

locale 
energieproducent 
opzetten

• Virtuele woonwijk van 
omgeving standaard 
in ontwikkelingen

• ISO 26000 volledig 
doorgevoerd in 
bedrijfsvoering 

• Alleen nog maar 
duurzaam bouwen 
inclusief al het 
materiaal

• Alleen nog maar 
flexibel bouwen

• ‘Airostaat’ i.p.v. 
thermostaat ten aanzien van 
CO2-niveau

• Water gebruik geheel 
duurzaam

• Zorgen dat een 
woning energie kan 
leveren

• Innoveren op 
bewegingsenergie 

• Flexibele 
woningvoorraad 
verzorgen

• Zorgen dat niet-
duurzame woningen 
allemaal in laatste fase 
verduurzaming zijn

• Complete transparantie 
van gebouwen en 
materialen

• Driedimensionale 
tekeningen van 
gebouwen en gebieden 
openbaar beschikbaar 
maken

• Rekenmodules koppelen 
aan type gebouw 

• Informatieplatform 
rondom duurzaam 
bouwen koppelen aan 
gebouwen

• Alleen nog maar 
energie-onafhankelijke 
nieuwe woningen 
realiseren

• Woning koppelen aan 
afvalnet



Media sector Eerlijk
2011-2015

Beïnvloeden
2016-2020

Faciliteren
2021-2025

Creatief
2026-2035

- Informatie
- Marketing
- Communicatie
- Creativiteit
- Internet

• Praktische kennis en 
ervaringen 
overdragen aan 
bewoners 

• Woonprogramma’s 
over duurzaamheid 
in verbouwen en 
nieuw bouw

• Reclame voor niet-
duurzame producten 
duidelijk weergeven 
zoals nu ook voor 
leningen, alcohol en 
rookwaar

• Consumentenautorit
eit en Reclame Code 
Commissie 
monitoren misbruik 
van de term 
duurzaamheid 

• Duurzame 
levensstijl te 
bestempelen als 
slim, goed en ‘hip’

• Creativiteit 
aanwenden om tot 
oplossingen te 
komen

• De bewoner leren 
kennen

• Educatieve 
programma’s over 
duurzaam (ver-)bouwen

• Betrekken van 
bewoners bij de creatie 
van media rondom 
bouwgerelateerde 
communicatie

• Bestraffen van misbruik 
van de term 
duurzaamheid 

• Bouwgerelateerde 
communicatie bevat 
alleen nog maar 
duurzame 
voorbeelden en 
innovaties

• Een product of dienst 
alleen nog laten 
waarderen door 
gebruiker, die dit 
kenbaar maakt via 
digitale communicatie 

• Bij elke product en dienst 
verwijzen naar de 
Internet bijsluiter voor 
meer informatie

• Gebruikers van 
bouwgerelateerde 
producten en diensten 
bepalen zelf de mate en 
inhoud van communicatie
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6. Conclusie
6.1. Grootste belanghebbende: jijzelf
1. Er zijn vele wegen die naar duurzaam wonen in 2035 leiden. Eén ding is 
zeker:

2. de weg is een uitdaging die we met iedere Nederlander aan zullen moeten 
gaan. In de transitie naar een duurzame maatschappij bieden demografische, 
economische, sociaal-culturele en technologische ontwikkelingen zowel kansen 
als bedreigingen, kortom: uitdagingen. Het verduurzamen van de bestaande 
woonomgeving is zo’n uitdaging. Voor die uitdaging, die reis, die transitie, 
hebben we wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om succesvol in te 
spelen op die transitie zijn we op zoek gegaan naar antwoorden op de vragen: 
Hoe kunnen we rekening houden met de dynamiek van wonen? Hoe gaan we 
optimaal gebruikmaken van de omgeving en bronnen voor wonen? Hoe kun je de 
maatschappelijke en milieueffecten van wonen economisch waarderen? 

3. Door de toenemende mate van openheid, kennis en samenwerking worden 
bewoners steeds bewuster van de sociaal-maatschappelijke dynamiek rondom 
wonen.  De veranderende manier en context van wonen, het gebruik van 
(natuurlijke) bronnen om te wonen, de mogelijkheden van technologie en de 
evidente verbinding tussen de maatschappelijke, milieu- en economische 
waarden binnen het wonen, worden steeds bewuster ervaren. 
Gedragsverandering begint bij bewustwording en bewustwording begint bij 
informatie. Informatie is dankzij internet voor iedereen toegankelijk. De 
opensource-maatschappij, waarbij de gevolgen van het eigen handelen beter 
bekend worden, draagt bij aan de transitie. Middels crowdsourcing en social 
media onder andere kunnen we gezamenlijk tot een woonomgeving komen die 
bijdraagt aan een leefwijze (werken, wonen en recreëren) die in sociaal-
maatschappelijke en economische zin in balans is met de ecologische omgeving 
met als middelpunt en grootste belanghebbende: de bewoner zelf! 
Door de klimaatverandering en de eindigheid van fossiele grondstoffen moeten 
we zoeken naar nieuwe oplossingen om optimaal gebruik te maken van de 
woonomgeving en de bronnen voor bouwmaterialen. Hoewel er al diverse 
duurzame technieken en producten zijn ontwikkeld om bijvoorbeeld 
energieneutraal te kunnen bouwen, is het nog steeds geen uitgangspunt bij 
nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen. Integraal ontwerpen en een 
bouwproces waarin interdisciplinair wordt samengewerkt, vormen noodzakelijke 
voorwaarden om duurzame doelstellingen te behalen. Een integrale benadering 
op het gebied van afval, energie en ruimte is ook nodig om de omgeving en 
woningen energieneutraal te maken. Het gebruik van natuurlijke energiebronnen 
als zon, wind en water, is al mogelijk, maar moet nu meer geïntegreerd en 
toegepast worden in de praktijk. We zullen dichter bij de natuur (moeten) komen 
en met meer respect voor de natuur gaan wonen. Groen is bovendien belangrijk 
voor de gezondheid van bewoners, voor de luchtkwaliteit (door reductie van 
fijnstof) en voor de opvang van regenwater. In de bestaande woningvoorraad is 
nog een flinke slag te maken om tot energieneutrale of zelfs energieleverende 
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gebouwen te komen. Door de bestaande gebouwen te verduurzamen en minder 
woningen vroegtijdig te slopen, ontstaat er winst op het gebied van materiaal- en 
energiegebruik. Vaak blijkt dit lastig door een gebrek aan informatie, kennis en 
financiën. Samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheid, bouwers, 
architecten en bewoners, dus op alle fronten, is belangrijk.

3. Om de maatschappelijke en milieueffecten van wonen economisch te 
kunnen waarderen, zal duurzaamheid meer als woonkwaliteit moeten worden 
erkend. Het dient te worden aangetoond dat duurzaam investeren en renoveren 
lonend is. Middels transparante financieringsconstructies, waarbij besparingen op 
bijvoorbeeld energie en water in de toekomst netto contant worden meegenomen 
in de financieringskosten, kunnen kostenbesparingen gebruikt worden om deze 
investeringen in de duurzame woningverbetering te bekostigen. Een belangrijke 
taak voor de politiek en de overheid hierin is het rijp maken van de bevolking 
voor de omschakeling van een passieve maatschappij naar een actief betrokken 
houding waarbij samenwerking tussen diverse betrokken partijen wederom het 
toverwoord is. Dit zal uiteindelijk leiden tot vereenvoudiging van regelgeving en 
terugtrekking van de overheid.

4. Het verbeteren van wooncomfort, geldbesparing en tijdwinst zijn 
belangrijke ‘triggers’ die als beloning ingezet kunnen worden. Daarnaast moet 
ingespeeld worden op de emotie: het voelt goed en slim om een duurzame 
levensstijl aan te nemen, het is zelfs hip. De belangrijkste stappen hiertoe zijn 
het verhogen van betrokkenheid en kennis bij de bewoners zelf.

5. Zonder kennis geen betrokkenheid en zonder betrokkenheid geen besef 
van duurzaamheid en zonder besef van duurzaamheid geen prikkel tot 
verandering naar een duurzame woonwereld. 
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Bijlage 1: Identificering van de Sub-thema’s
Om inzicht te krijgen in de opbouw van het rapport en de gekozen sub-thema’s 
geven we in deze paragraaf een beschrijving van het proces dat is gevolgd om 
tot de uiteindelijk gekozen subthema’s te komen. De mensen (gemiddeld twintig) 
die in deze groep hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport, 
hebben verschillende achtergronden en vanuit die achtergronden verschillende 
aandachtsgebieden en visies. Om een inzicht te krijgen in die diversiteit hebben 
we tijdens de kick-off meeting op 7 september 2010 via een snelle 
inventarisatieronde gevraagd welke subthema’s men belangrijk vindt met 
betrekking tot wonen. Heel snel kwamen hier, vrij unaniem, drie belangrijke 
thema’s naar voren: sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaam bouwen 
en beleid & regelgeving. 

Wij vinden dat sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen zoals de 
bevolkingssamenstelling, culturele interactie, de betrokkenheid bij de 
woonomgeving, de demografische ontwikkelingen, gezondheid, de samenstelling 
van een huishouding en ook het nieuwe werken, informatievoorziening en 
bewustwording van grote invloed zijn op onze wooncultuur, het wonen en 
woongedrag. Uiteraard werd ook het thema bouwen genoemd. Zonder een 
woning of bouwwerk kun je in onze beleving en naar Nederlandse maatstaven 
niet fatsoenlijk wonen. Diverse invullingen werden daarbij genoemd, zoals het 
duurzaam flexibel bouwen; gebouwen geschikt (maken) voor meerdere functies, 
zoals woonvormen, een klein bedrijf of publieke ruimte. Ook waren we het erover 
eens dat er gebruik gemaakt moet worden van herbruikbare materialen. Er wordt 
gedacht aan prefab modules maar ook aan zelfvoorzienende woningen met een 
eigen energievoorziening. In dit kader werd ook geopperd dat woningen meer 
een extensie van het landschap zouden moeten zijn, liefst geschikt voor 
kleinschalige voedselproductie in tuin en/of op het dak. Allemaal goede 
voorbeelden hoe duurzaam wonen in 2035 vormgegeven zou kunnen en moeten 
worden.

Daarmee volgde snel en volgens ons heel logisch het derde thema: beleid en 
regelgeving. Wetende dat veranderingen niet als vanzelf gebeuren en dat er 
prikkels nodig zijn om een transitie sneller tot stand te brengen, denken wij aan 
een stimulerend beleid en regelgeving. Door sturing kunnen mensen meer 
‘gevoel’ krijgen bij wat duurzaam leven en wonen voor hen betekent. Uitgebreide 
informatieverstrekking over duurzame woningen en duurzaam wonen, zal er 
volgens ons toe leiden dat mensen bewuster willen leven. Verder moet 
regelgeving meer ruimte bieden voor duurzame stedenbouw. Bouwregelgeving 
kan creativiteit en vernieuwing bevorderen. Tegelijkertijd kan beleid een norm 
stellen aan milieuvriendelijk wonen.

Stedelijk vs. landelijk; nieuwbouw vs. bestaande bouw

Om er zeker van te zijn of dit de subthema’s zijn die we inderdaad wilden 
uitwerken, hebben we voor een volgende brainstormbijeenkomst een 
invulexercitie gedaan: iedereen moest zich voorstellen en beschrijven hoe hij of 
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zij over 10 jaar en over 25 jaar denkt te wonen en hoe we over 100 jaar in 
Nederland zullen wonen. Die laatste tijdspanne bleek een brug te ver, maar door 
een voorstelling van de eigen woonsituatie in de toekomst te maken, kwamen er 
in de visies een aantal opmerkelijke overeenkomsten en verschillen naar voren. 
Er is blijkbaar een verschil tussen wonen in een stad (stedelijk gebied) of wonen 
in een dorp (landelijk gebied). Door verschil in levensfase en interesses maakt 
men een keuze voor het ene of het andere gebied. Daar moesten we iets mee, 
vonden we. Ook maakt het verschil of je in je toekomstplaatje uitgaat van 
nieuwbouw of van bestaande bouw. Bij nieuwbouw staan alle bouw-, materiaal- 
en locatieopties open, bij de bestaande woningvoorraad niet. Wij vonden dat we 
daar toch ook ernstig rekening mee moesten houden.

Tenslotte hebben we als subthema de bewoner toegevoegd. Het is namelijk de 
bewoner die bepaalde keuzes maakt en die een verandering teweeg kan 
brengen. We realiseerden ons dat de bewoner dus een hele belangrijke factor is 
in de transitiefase en tegelijkertijd dat juist die bewoner meer bewust gemaakt 
moet worden van de mogelijkheden en ook de noodzaak van verandering naar 
duurzaam wonen.

Van de gekozen subthema’s hebben we onderstaande matrix gemaakt:

Bestaande bouw 
Over 5 jaar (0-5)
Over 10 jaar (5-10)
Over 15 jaar (10-15)
Over 25 jaar (15-25)

Nieuwbouw
Over 5 jaar (0-5)
Over 10 jaar (5-10)
Over 15 jaar (10-15)
Over 25 jaar (15-25)

Stedelijke 
omgeving 

1) Sociaal-
maatschappelijke 
ontwikkelingen 

2) Bewoner
3) Duurzaam bouwen
4) Beleid en regelgeving

1) Sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen 

2) Bewoner
3) Duurzaam bouwen
4) Beleid en regelgeving

Landelijke 
omgeving

1) Sociaal-
maatschappelijke 
ontwikkelingen 

2) Bewoner
3) Duurzaam bouwen
4) Beleid en regelgeving

1) Sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen 

2) Bewoner
3) Duurzaam bouwen
4) Beleid en regelgeving

De totale groep is in 4 kleine groepen verdeeld en iedereen is heel gedreven aan 
de slag gegaan volgens onderstaande onderverdeling/hoofdstukken:

Groep 1: Bestaande bouw, stedelijke omgeving
Groep 2: Nieuwbouw, stedelijke omgeving
Groep 3: Bestaande bouw, landelijke omgeving
Groep 4: Nieuwbouw, landelijke omgeving
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Binnen deze hoofdstukken beschreef ieder groepje een visie, probleemstelling en 
tijdspad met betrekking tot de vier paragrafen (sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen, bewoner, duurzaam bouwen en beleid en regelgeving). Dit leek 
bij aanvang een heel goede indeling. Op het moment dat er behoorlijk wat 
content opgeleverd was, bleek echter dat er toch wel erg veel overlap was 
ontstaan in de beantwoording van de probleemstelling en in de plannen van 
aanpak (tijdspaden). In goed overleg hebben we toen besloten de matrix te 
‘kantelen’ en de structuur pragmatischer in te steken op basis van de 
probleemstelling..

In de uiteindelijke versie van het rapport hebben we aan de eerder gedefinieerde 
drie subthema’s het thema bewoner toegevoegd, om redenen zoals eerder 
genoemd. Binnen deze vier thema’s worden de verschillen tussen bestaande 
danwel nieuwbouw en stedelijk versus landelijk wonen, toegelicht waar dit van 
toegevoegde waarde is. Omdat sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen vooral 
van invloed zijn op het gedrag van de bewoner, hebben we deze twee thema’s 
samengebracht in het hoofdstuk woondynamiek. De wijze van bouwen, het 
gebruik van materialen en gebiedsontwikkeling lichten we toe in het hoofdstuk 
woonmaterialen. In het hoofdstuk wooneconomie beschrijven we op welke 
manier overheden en instanties invloed kunnen uitoefenen op het wonen.
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Bijlage 2: Energievoorziening: stedelijk vs 
landelijk

Voordeel van het stedelijk gebied is dat door de dichte structuur energieneutrale 
oplossingen in de buurt/wijk/stad voor handen liggen. De CO2-emissie is in 2035 
fors teruggedrongen ten opzichte van 2010. De door Europa en op wereldniveau 
vastgestelde reductiedoelstellingen van 20% tot 30% werd in 2020 met grote 
inspanningen bereikt. Bestaande structuren in steden zijn hierdoor onder druk 
komen te staan. Door de beschikbaarheid van energie en de stijgende 
energieprijzen wordt naarstig gezocht naar nieuwe duurzame energiebronnen. 
Het onderzoek naar baanbrekende alternatieven als Thorium en vrije energie 
krijgt meer en meer vorm, maar goede oplossingen zijn nog niet goed 
geïntegreerd in de stad.

Door de grote dichtheid van de stad is er een vraaggestuurde markt ontstaan 
door de uitwisseling van energie tussen stad en industrie onderling, wat vorm 
heeft gekregen in zogenaamde smartgrids. Wonen in een stad is ‘duurzaam’, 
omdat de voetprint op maaiveldniveau kleiner is, dan die van wonen op het 
platteland en het beschikbare oppervlakte /ruimte efficiënter wordt gebruikt. 
Door een weloverwogen transformatie, herbestemming en hergebruik van 
bestaande woningen is de bestaande woningvoorraad energieneutraal geworden. 
De dichtbevolkte stad werkt energieneutraal, alle opgewekte energie wordt 
gebruikt en een teveel wordt teruggeleverd aan het net en gebruikt voor andere 
functies.

De achterstand binnen de bestaande woningvoorraad aangaande 
energieprestaties en verantwoord bouwen voor zowel de particulieren als de 
sociale woningmarkt is in 2035 weggewerkt. Deze was vastgelopen, doordat er in 
de economische crisis van 2010 geen geld voor vrijgemaakt kon worden. 
Hierdoor was de doorstroom van bewoners in zowel de koop-, als in de 
huursector nagenoeg tot stilstand gekomen. Dit probleem is door overheid en 
toonaangevende marktpartijen aangegrepen als kans. De dichtbevolkte stad als 
kans om energie samen te gebruiken. Dit heeft geleidt tot de bouw van 
multifunctionele gebouwen, waarbij woningen en maatschappelijke functies 
gecombineerd worden, waarbij energie tussen functies wordt uitgewisseld.
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Bijlage 3: Duurzame bouwmethoden

Passief bouwen is een duurzame bouwmethode, waarbij een goed 
binnenklimaat wordt gerealiseerd zonder gebruik te maken van de traditionele 
verwarmings- of koelsystemen. Passief bouwen betekent maximaal comfort en 
extreem laag energieverbruik. De gevel beperkt het warmteverlies,  met 
minimale inzet van installaties wordt het binnenklimaat constant gehouden. Het 
is een passieve oplossing die in beperkte mate gebruik maakt de natuurlijke 
bronnen, optimale oriëntatie op de zon, goede isolatie en een goede indeling van 
de woning.

Ecobouwen is duurzaam en milieubewust bouwen en verbouwen, 
gebruikmakend van natuurlijke producten die efficiënt zijn en energie kunnen 
besparen met als belangrijkste uitgangspunt milieueffecten te voorkomen

Nul-materialen of C2C-producten zijn producten, die oneindig hergebruikt 
kunnen worden of onschadelijk worden afgebroken. 
Uitgangspunten C2C-producten (Cradle-to-cradle):
1. Producten moeten gemaakt zijn uit post-consumer materiaal.
2. De biologische en technologische kringloop moeten gescheiden worden. Afval 
= voedsel (en mag dus niet giftig zijn) en de rest moet in de technologische 
kringloop hergebruikt kunnen worden. 
3. Gebruik hernieuwbare energie.
4. Less bad isn't good. Laat altijd een positieve voetafdruk achter…het afvalwater 
zou bijvoorbeeld schoner moeten zijn dan het water waarop geloosd wordt.
5. Het moet waarde toevoegen ipv verminderen (bouw huizen als bomen en 
steden als bossen).
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Monique Bollen (43 jaar, getrouwd, twee kinderen) is van huis uit milieukundige en 
heeft werkervaring in de ‘milieuwereld’ opgedaan als onderzoeker, beleidsmedewerker 
en manager. Haar interesse ligt bij het milieu geplaatst in een bredere context; 
duurzaamheid.

In haar ogen is er een kleine stap in de richting van een duurzame samenleving 
gezet, zo zijn de relatief eenvoudig op te lossen problemen redelijk aangepakt. Alleen 
het echte werk om tot een duurzame samenleving te komen……dat moet nog 
beginnen. Daar is ondermeer een hele gedragsverandering voor nodig. Met haar 
bijdrage aan OCF2 hoopt ze input te leveren die ingrijpt op deze broodnodige 
gedragsverandering voor een Duurzaam Nederland. In haar werk richt zij zich nu op 
het bieden van praktische alledaagse oplossingen voor een ‘duurzaam leven’. Dit met 
het openen van winkels en webwinkels onder de naam ‘Eko2go’ met duurzame 
producten voor huis en tuin en het leveren van praktisch dagelijks toepasbare tips die 
het leven op een eenvoudige wijze wat duurzamer maken (ondermeer via de 
informatie site www.zininduurzaam.nl). Haar motto is dat heel veel gewoon nog kan, 
maar net wel even op een andere manier, namelijk de duurzame manier.

Dirk Dekker Na zijn bedrijfskundige opleiding en scriptie over online sociale 
netwerken is Dirk Dekker gaan werken bij Boer&Croon als adviseur bij 
verandervraagstukken in een media gerelateerde omgeving. Technologie speelde altijd 
een grote rol bij deze veranderingen. 

Zijn zoektocht naar het definiëren van een nieuwe manier van werken, waar werken 
en leven één zijn, heeft onder andere geresulteerd in een bestuursfunctie bij de 
Stichting Return to Sender (import van eerlijke producten met een goed verhaal voor 
de bewuste Nederlandse consument). Daarnaast is hij zijn eigen onderneming Being 
Development gestart: ontwikkelen van duurzaam vastgoed met een focus op 
betaalbare, duurzame design woningen. De transitie van een aanbod gedreven 
woningmarkt naar een vraaggedreven, bewuste markt waar de nieuwe manier van 
leven tot uiting komt is hier van groot belang (www.beingdevelopment.nl). De 
leidende rol van de bewoner in deze transitie en uitdagingen omtrent communicatie 
zijn voor Dirk de meest boeiende vraagstukken binnen Our Common Future 2.0. 
Dirk Dekker, +31629570645, ddekker@beingdevelopment.nl

Wim Doedens heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente. 
Na een tweetal commerciële functies bij Hartman Tuinmeubelen en 12 jaar 
directeur/eigenaar te zijn geweest van Top Bakkers Nederland is Wim in 2008 
uitgetreden om zich te richten op nieuwe en duurzame uitdagingen. 
Vanuit Wing Participaties ontwikkelt Wim thans een natuurbeleefpark in Oldenzaal. In 
een fantastische natuuromgeving probeert hij om vanuit fun-creatie jongeren weer de 
connectie met de natuur te laten maken. Doel is om aansluitend een educatief 
centrum te bouwen, gericht op duurzame thema’s als: energietechnologie, C2C, 
biodiversiteit, slow food en Biomimicry.
De ontwikkelingen in de duurzame sector hebben Wims belangstelling.  OCF 2.0 geeft 
hem de mogelijkheid bij te dragen, te leren en een beeld te vormen van het te 
bouwen centrum. 

Na de Pedagogische Technische Hogeschool is Marjo van Gennip vooral werkzaam 
geweest als projectleider in de aannemerij (voornamelijk onderhoudsprojecten) en 
later als adviseur in huisvestingstrajecten bij ICS adviseurs en de Brink Groep. Hierna 
is Marjo mede eigenaar geworden van JNB Partner in leren en ontwikkelen, een 
adviesbureau dat zich bezighoud met het ontwikkelen van mens en organisatie. JNB 
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begeleidt vooral bouw (gerelateerde) organisaties en het onderwijsveld met o.a. 
projectmanagement en advies, (beroepen) onderzoek en het opzetten van nieuwe 
samenwerkingsverbanden tussen onderwijsveld en bedrijfsleven. Marjo is ook 
gecertificeerd personal coach en begeleidt werknemers met werkgerelateerde vragen. 

Duurzaamheid heeft al heel lang de belangstelling van Marjo. Binnen het thema 
Wonen van Our Common Future 2.0 ziet Marjo kans haar werkervaring als input te 
gebruiken bij het formuleren van een duurzame toekomstvisie.

Susanne Ijsenbrandt In haar tienerjaren hard gewerkt aan een carrière als 
balletdanseres op de dansacademie in Arnhem maar als puber meer geïnteresseerd 
geraakt in commercie. Na de HEAO Haarlem, International Business, een aantal jaren 
werkervaring in de autobrandstofpassen branche opgedaan. Vervolgens een 
indrukwekkende ´wereldreis` gemaakt met haar huidige echtgenoot. Circa tien jaar 
gewerkt als Marketing-Communicatie Manager bij ING Wholesale Banking. En zich 
daarna ingezet voor ING Microfinance Support waar haar interesse voor 
maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid vormgegeven werd. Na het 
volgen van een opleiding MVO aan de Universiteit van Amsterdam begonnen bij 
Ballast Nedam Sustainability Services. Daar is zij nu verantwoordelijk voor onder meer 
het duurzaamheidbeleid en MVO rapportage. Het vergroten van bewustwording voor 
duurzaam ondernemen is haar grootste uitdaging. Het trekken van het thema wonen 
ziet ze dan ook als een goede impuls en een enorme uitdaging om die bewustwording 
te vergroten zowel binnen als buiten de Ballast nedam organisatie.

Erik Jacobs Lord Na een eerste studie in archeologie en een carrière in ICT in 
Amerika en Duitsland, studeerde Erika Jacobs Lord in 2009 af met een BA en Master 
Interior Design (cum laude) van de maHKU. In 2009 richtte ze Studio Lord Interior 
Architecture op. Studio Lord ontwerpt grote meubels en interieurs, met een 
specialisatie in natuurlijke en duurzame oplossingen. Door het verantwoord toepassen 
van (recyclede) materialen streeft Studio Lord naar ontwerpen die minimaal impact op 
de omgeving uitoefenen.

Door deelname aan OCF 2.0 heeft Erika een visie op de toekomst van wonen 
ontwikkelt die haar dagelijkse ontwerppraktijk positief zal beïnvloeden.

Wim Kleingeld Na een hogere technische opleiding en aanvullende management 
cursussen is Wim Kleingeld gaan werken bij een non-profit organisatie in de 
volkshuisvesting (STZ nu Vestia).

Via groot onderhoud en woningverbetering, stadsvernieuwing en 
projectontwikkeling (o.a. de Kop van Zuid) doorgegroeid naar het management team 
van deze organisatie. Eind jaren negentig de overstap gemaakt naar de profit 
organisatie Ballast Nedam Bouw.

Na vijf jaar als senior projectmanager te hebben gewerkt, ingegaan op het verzoek 
om bij de afdeling Research & Development te gaan werken. Tot heden is Wim daar 
nog werkzaam, highlights zijn ’’Origineel Wonen”, Climate Green’’ en ‘’iQwoning’’. 
Wonen in al zijn vormen en benaderingen hebben Wim zijn belangstelling,

Our Common Future 2.0 geeft hem de kans om daarop invloed uit te kunnen 
oefenen.

Ariane Lelieveld heeft een brede achtergrond in de bouw- en architectuur, die zij 
verkreeg door de opleiding M.T.S. Bouwkunde te combineren met het creatieve beroep 
interieur architect. 

Deze combinatie heeft haar laten groeien tot iemand die het technische vak leerde 
toepassen in praktische zin maar vooral ook heeft leren denken in concepten, out of 
the box om tot creatieve en (ver)nieuwende oplossingen te komen. 



In juli 2010 heeft zij kans gezien om een uitdaging in Mozambique aan te gaan. Een 
inspirerende bijdrage aan de bouw van een bijeenkomsten centrum wordt momenteel 
geleverd. Belangrijkste verrijking aan haar Afrikaanse bezoek is het beter relativeren 
en definiëren waar het over gaat. Zij is scherper geworden en klaar om als 
zelfstandige duurzame adviseur- interieur architect de toekomst tegemoet te gaan.

Haar kennis en ervaring heeft zij binnen OCF2.0 thema wonen willen delen om een 
gezamenlijk een scherpe visie neer te zetten.

John Mes ontkiemde zijn carrière in de farmaceutische proces en productontwikkeling 
in 1988. Eerst bij Solvay en daarna Sanquin viel hij op door de combinatie van snel 
analytisch inzicht en maatschappelijke betrokkenheid.  Na een hersenbloeding van zijn 
90 jarige zelfstandig levende grootvader besloot hij bij hem te gaan wonen om 
daarmee zijn grootvaders zelfstandigheid te waarborgen. Deze stap zette een proces 
in werking waarbij John Mes besloot voortaan betrokkenheid boven een verstandelijke 
carrière te stellen.  Na het overlijden van zijn grootvader in 1994 volgde tot 1997 een 
leven van reizen en het her en der ondersteunen van maatschappelijke projecten en 
milieuprotesten waarbij hij een zoveel mogelijk autarkisch bestaan koppelde aan een 
betaalde baan als bemanningslid bij GreenPeace. Door de zwangerschap bij zijn 
vriendin (sinds 1998 echtgenote) richtte  John zich weer op Nederland en rolde de 
biologische landbouw in.  Hiermee startte een reis door de hele biologische 
bedrijfskolom van producent (biologisch tuinbouwbedrijf), verwerker (biologische 
kaasmaker tegenwoordig onderdeel van Campina), groothandel (Natudis 
tegenwoordig onderdeel van Wessanen) en detailhandel (eigen natuurvoedingswinkel 
tegenwoordig in handen van zijn vrouw) waar hij binnen een half jaar na de start 
voorzitter werd namens de natuurvoedingswinkels (onderdeel Vakcentrum).  Begin 
2010 startte John zijn huidige bedrijf Dorpsplein Innovaties en houdt hij zich bezig 
met het verhogen van maatschappelijke betrokkenheid bij bestaande activiteiten zoals 
de nu lopende projecten van de omvorming van bioscoop naar ervaringstheater en het 
opzetten van een organisatie voor de private realisatie van tien procent biologische 
landbouw in combinatie met het zonder overheidssteun tot stand brengen van de 
ecologische  hoofdstructuur (EHS).  Het OCF2.0 project sluit heel goed aan bij de 
activiteiten van John waarbij hij vooral een groot voorstander is van de 
maatschappelijke open source gedachte. Zijn levensthema is niet voor niets “zonder 
kennis geen betrokkenheid en zonder betrokkenheid geen duurzaamheid”.

Jochem Mos is in 1983 geboren in Den Haag. In 2007 rondde hij zijn studie 
Bedrijfskunde af van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, met een specialisme in 
Innovatiemanagement. Na een stage bij KPMG was een vast dienstverband een 
logische vervolgstap. KPMG bood kansen in de back-office bij overheden om 
verbeteringen binnen de organisatie te monitoren. Deze kennis nam hij mee naar 
Ballast Nedam, waar een gestructureerde aanpak en een groot enthousiasme tot een 
eerste CO2 footprint leidde. In 2010 sloot Jochem het jaar af door geheel Ballast 
Nedam op het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder te brengen. De CO2 
prestatieladder is een meetinstrument dat bedrijven beloont die proactief 
klimaatverandering bestrijden. Met het enthousiasme van het OCF team en zijn kennis 
en kunde probeert Jochem in 2011 met een eigen bedrijf zijn bijdrage te leveren aan 
een schonere, duurzame wereld.

Annelies Roon (1966) is tekstschrijver en werkt sinds 2002 zelfstandig onder de 
naam De Schrijverij (www.schrijverij.nl). Ze schrijft op freelance basis voor bedrijven 
als Ballast Nedam, Twynstra Gudde en Corus, maar ook voor dagbladen (NRC, Trouw), 
tijdschriften (Onze Wereld, Hivos Magazine, WIT Wedding) en sponsored magazines 
(Allerhande, Kruiselings, Waterwerkers). 

http://www.schrijverij.nl/


Haar groeiende belangstelling voor duurzaamheid en klimaatverandering leidde tot 
dusverre tot een blog met columns over dit onderwerp (www.hetgroeneweb.nl) en 
deelname als eindredacteur aan OCF 2.0. Ze werkt op vrijwillige basis als voorlichter 
voor Greenpeace en hoopt nog meer manieren te vinden om een bijdrage te leveren 
aan een duurzame toekomst voor haar kinderen (en die van anderen, trouwens).

Marjet Rutten (1977) is vanaf 1996 werkzaam in het werkveld van marketing en 
communicatie, waarvan 13 jaar in de bouw-, vastgoed- en installatiewereld. Zij werkt 
als zelfstandig ondernemer en is onder meer oprichter van BouwKennis en 
BauInfoConsult. 

Tegenwoordig werkt Marjet als zelfstandig adviseur en ondersteunt zij organisaties 
in de bouw-, vastgoed- en installatiewereld op het gebied van marketing en innovatie. 

Marjet is bovendien schrijver van het boek: Van Yab-Yum naar Dim-Sum, 
uitdagende visies voor de bouw-, installatie- en vastgoedsector in 2025 (zie 
www.debouwin2025.nl).

Jan-Willem Schellekens Tijdens de opleiding bouwkunde aan de TU/e bijzonder 
geïnteresseerd geraakt in duurzaamheid. Binnen en buiten het curriculum vakken 
gevolgd in alle aspecten van duurzaamheid. Naast de opleiding bouwkunde ook bezig 
met het behalen van het duurzaamheids certificaat van de TU. Dit is een universitair 
certificaat dat verder gaat dan alleen bouwkunde, omdat duurzaamheid ook niet als 
losstaand bouwkundig probleem gezien kan worden. Een bijzondere persoonlijke 
fascinatie binnen de ontwikkeling van duurzaamheid is de vraag waarom deze 
ontwikkeling zich niet sneller en intensiever ontwikkelt. Ervan overtuigd dat het moet, 
we weten hoe het moet maar waarom doen we dat dan niet?

Ik doe mee aan dit project omdat ik vind dat het de hoogste tijd is dat er wat 
gedaan wordt; niet alleen aan een vernieuwde/ aangescherpte visie maar ook aan een 
bewustwording die voor de duurzame ontwikkeling zo broodnodig is.

Na het afronden van de HTS bouwkunde in Utrecht heeft Hans Stofberg in diverse 
disciplines in de bouw gewerkt. Van aannemer Dura Vermeer, via van Overhagen 
architecten naar Kats en Waalwijk Bouwadvies en Projectmanagement.  Sinds vijf jaar 
is Hans werkzaam bij een projectontwikkelaar in de woningbouw; ABB 
Projectontwikkeling te Sliedrecht.

Momenteel is Hans al enige tijd sterk geïnteresseerd in de vraag hoe woningbouw 
zo duurzaam en economisch mogelijk gerealiseerd kan worden. Hans wil zijn 
technische kennis en inventiviteit de komende jaren o.a. inzetten bij het technisch 
implementeren van de Cradle to Cradle uitgangspunten in de Nederlandse 
woningbouw.

Emil Talen werd in 1978 te Brielle geboren. Tijdens zijn studie is zijn interesse 
voor innovatie en multidisciplinaire samenwerking in het bouwproces gegroeid. Met de 
ontwikkeling van een vitaal én technocratisch woonconcept heeft hij zijn 
Masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit 
Eindhoven afgerond. Als architect heeft Emil, in zijn streven processen, menselijke 
interactie en de kwaliteit van de veranderende gebouwde leefomgeving te verbeteren, 
bewust gekozen voor ervaring in het bouwmanagement. Door deelname aan OCF 2.0, 
ervaring in onderwijs en zijn eigen onderneming FIDeTA, wil Emil kennis en inzichten 
ontwikkelen en delen teneinde aan complexe maatschappelijke vraagstukken een 
oplossing te bieden.

Marjolein Themmen is sociaal geograaf en natuurgids. Al op haar 14e maakte zij 
zich zorgen over de invloed van menselijk handelen op het klimaat. Toch verdiepte zij 

http://www.debouwin2025.nl/
http://www.hetgroeneweb.nl/


zich de laatste jaren vooral in het zichtbaar maken van de schoonheid van de natuur 
en de verbinding van mensen met hun directe omgeving; bekend maakt bemind.

Dit doet zij door de natuureducatieve en cultuurhistorische projecten van Buro 
IJsvogeltje. Duurzaamheid stond altijd hoog in haar vaandel. De laatste jaren zoekt ze 
vooral op lokale schaal naar duurzame oplossingen voor het gebruik van energie, 
water en (bouw)materialen.

Harbert van der Wildt is sinds 2006 algemeen directeur van Ballast Nedam 
Concessies. Deze business unit is eindverantwoordelijk voor het tenderen, managen 
en beheren van de PPS-projecten, projectfinancieringen en enkele duurzame start-ups 
van Ballast Nedam. Hij is een fervent voorstander van strategische samenwerking en 
ketenintegratie binnen de bouwsector. Sinds 2001 tot op de dag van vandaag is hij 
actief betrokken of geweest bij zo goed als alle PPS aanbestedingen van de 
rijksoverheid in Nederland. Binnen Ballast Nedam Concessies heeft Harbert ook een 
business unit opgezet voor private concessies en ventures. Hier worden voornamelijk 
duurzame initiatieven of start-ups uitgewerkt tot businesscases en uiteindelijk 
zelfstandige bedrijven, voorbeelden zijn Climate Green en CNG Net. Naast zijn directe 
werkzaamheden is Harbert betrokken bij diverse initiatieven om de transparantie en 
de samenwerking in de bouwsector te stimuleren en om naar innovatie en 
vernieuwing te zoeken. 
Voor zijn overstap naar Ballast Nedam werkte Harbert bij BAM/HBG voor de 
Nederlandse PPS-projecten in de infrastructuurmarkt. Daarvoor als project manager 
en civiel ingenieur voor Royal HASKONING in het buitenland in onder andere 
Indonesië en West-Afrika . Hij studeerde Civiele Techniek aan de Technische 
Universiteit Delft.

Milah Wouters is als cultureel antropoloog sinds 2000 werkzaam op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en ethiek. Sinds een paar jaar als 
zelfstandige kennis professional met haar bedrijf Fairvent (www.fairvent.nl). Ze 
ondersteunt grote en kleine profit en non-profit bedrijven in strategische keuzes en 
vertaling van MVO naar de praktijk. Wat is relevant voor jouw organisatie en hoe 
vertaal je dit naar de dagelijkse praktijk? Verantwoord ondernemen is niet iets waar 
Milah alleen over adviseert maar vooral ook wat ze zelf doet. Ze is sinds 2009 bezig 
met het ontwerpen en bouwen van een duurzaam eigen huis. Naast energie 
voorziening heeft ze gekeken naar ecologische en sociale waarde van materialen, 
context en indeling. Dit is ook de reden waarom ze zich heeft aangemeld voor het 
thema wonen van OCF 2.0. Om haar kennis en ervaring te delen, gezamenlijk een 
visie te ontwikkelen en te leren van anderen. 

http://www.fairvent.nl/


De literatuurlijst in het boek

Earth Matters. (2011). Duurzaam Schiebroek-Zuid: Bouwen en wonen. Verkregen van 
www.earth-matters.nl/36/1531/bouwen-en-wonen/duurzaam-schiebroek-
zuid.html

http://www.earth-matters.nl/36/1531/bouwen-en-wonen/duurzaam-schiebroek-zuid.html
http://www.earth-matters.nl/36/1531/bouwen-en-wonen/duurzaam-schiebroek-zuid.html


Het boek

Duurzaam Denken Doen
Inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst

Jan Jonker (eindredactie) en team van het project 'Our Common Future 2.0'
2011, 1ste druk, ISBN 978 9013090086

Omschrijving
Hoe ziet ons leven eruit in 2035? De doemscenario's van smeltende ijsbergen en 
vervuilde rivieren kennen we inmiddels wel. Maar kan het ook anders? Wie goed om 
zich heen kijkt, ziet dat er al veel gaande is. Steeds kritischer kijken we naar onze 
manier van wonen, werken, reizen, produceren en consumeren, leren en gezond 
blijven. We worden ons bewuster hoe het beter kan. Maar hoe versnellen we de 
verandering die we willen? Dit boek wil een positieve bijdrage leveren aan die 
verandering met tips, inspiratie en een agenda voor de toekomst.

Een groep van ruim 400 vrijwilligers heeft zich in het project ‘Our Common Future 
2.0' een jaar lang gebogen over de vraag hoe we kunnen doorstarten naar een meer 
duurzame toekomst.

Deze unieke denktank heeft de basis gelegd voor dit boek. Het gaat in op negentien 
actuele thema's, van economie tot spiritualiteit en van leiderschap tot afval. Voor elk 
van die thema's wordt een visie neergezet en worden tips gegeven. Samen levert dat 
een schat aan ideeën op voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame 
maatschappij. Duurzaam Denken Doen wil bijdragen aan positieve veranderingen 
voor de wereld van morgen.

Van elk verkocht exemplaar van dit boek gaat één euro naar de Stichting OCF 2.0 
voor onderzoek op het terrein van duurzaamheid.

Verkrijgbaar als boeken e-book bij de Kluwershop: 
www.kluwershop.nl/management/details.asp?pr=15241

http://www.kluwershop.nl/management/details.asp?pr=15241
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