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RenovatieInterviews

Tekst: Tom de Hoog

Woningrenovatie heeft 
stroomversnelling nodig
Nederland begeeft zich al polderend op weg naar 2020. Met programma’s als 
Energiesprong van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst in de aanjagende 
rol. Inmiddels is veel ervaring bij marktpartijen opgedaan met proefprojecten, 
proefballonnen en pilots. De tijd begint echter te dringen willen we straks een 
duurzame sprong voorwaarts hebben gemaakt. Wie heeft de sleutel in handen 
als het gaat om de noodzakelijke grote verduurzamingsslag in de bestaande 
woningvoorraad? 

“Nederland scoort op dit moment heel mager. Op 
Europese schaal zitten we ergens tussen Cyprus 
en Malta”, aldus Laurens de Lange van technisch 
dienstverlener Unica over het halen van verduur-
zamingsdoelstellingen. “Dat komt ook door het 
'schokkerige beleid’ de afgelopen vier à vijf jaar 
op het gebied van wetgeving en subsidiebeleid. 
Verduurzaming is vooral gebaat bij regelingen die 
voor langere termijn gelden. Dan kan de ontwik-
keling van de techniek zich daaraan aanpassen 
en krijgt ook het distributiekanaal de kans erop in 
te spelen. Kijk naar zonneboilers. Die werden een 
tijdlang gestimuleerd vanuit de overheid, maar ver-
volgens op nul gezet. Daardoor stagneert verduur-
zaming. Een ander voorbeeld is het energielabel 
voor woningen. Dat is ooit ingevoerd op basis van 
Europese wetgeving maar er heeft nooit hand-
having op plaatsgevonden. Daarmee geef je dan 
als overheid het signaal af dat je wel vindt dat het 
moet gebeuren maar dat het ook niet uitmaakt als 
je het niet doet.” Er zijn meer kanttekeningen bij de 
huidige maatregelen van de overheid. Laurens El-
mendorp, directeur Bouw & Vastgoedontwikkeling 
van VolkerWessels: “Alle betrokken partijen worden 
geremd door het Woonakkoord. Dat heeft niet al-

leen uitwerking op de nieuwbouw, maar ook op de 
renovatie van woningen. Misschien daar nog wel 
meer, omdat voor die renovatie een beroep wordt 
gedaan op de vrije kasstroom van de corporaties. 
Zij kunnen echter nu niet investeren in de bestaan-
de woningvoorraad.” Peter Fraanje, directeur van 
het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) 
stelt ook dat de verhuurdersheffing een groot 
probleem is. “De timing van deze heffing is uiterst 
ongelukkig. Corporaties hebben bijna alle projecten 
bevroren of teruggetrokken. We hebben vanuit het 
NVTB gepleit voor een investeringsprogramma en 
niet voor een heffing. Men heeft zich bij de overheid 
op papier rijk gerekend en dat is een heel grote 
zorg. Er ligt een grote maatschappelijk taak om te 
zorgen voor goede huisvesting en voor de verduur-
zaming van woningen. We zouden gebaat zijn bij 
overheid die ambitieuzer is en veel meer doet aan 
de duurzaamheidsdoelstellingen.”

Condities creëren
Die ambities zijn er wel volgens Jan Willem van de 
Groep, programmaregisseur bij Energiesprong. 
Dit vijfjarig programma is opgezet in opdracht 
van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst en 

heeft tot doel op grote schaal vraag en aanbod te 
laten ontstaan voor gebouwen zonder energie-
nota. “Wij zijn een innovatieprogramma. Drie jaar 
geleden vonden we 45 procent energiebesparing 
veel. Intussen is dat bijgesteld naar 'energienota-
nul' voor nieuwbouw en renovatie. De lat is hoger 
gelegd en we proberen bouwers en opdrachtge-
vers op dat niveau uit te dagen. De beweging die 
we nu maken is dat een woning energienota-nul 
uitgevoerd moet kunnen worden voor de prijs van 
een A-label-woning. We zien dat alleen op dat 
niveau de business case sluitend is te krijgen. Met 
kleine stappen energiebesparing realiseren die niet 
rendeert heeft weinig opschalingspotentieel. Daar-
bij, er is geen inkomstenstroom te genereren bij 
een B-label-renovatie. De ambitieuze doelstelling 
van Energiesprong is dus om aan te jagen dat de 
bestaande gebouwvoorraad in Nederland energie-
neutraal wordt. Innovatie en procesvernieuwing in 
de bouw staan daarom centraal in het programma. 
Het gaat niet om het subsidiëren van stenen, we 
zijn met Energiesprong echt op zoek naar wat 
er in de bouwsector aan zowel de vragende als 
makende kant moet gebeuren om grote sprongen 
te kunnen maken. Het is complex en actoren en 

reactoren wachten op elkaar. Het programma wil 
dat doorbreken door enerzijds te kijken naar de 
spelregels en anderzijds naar de condities waarbin-
nen dat spel zich voltrekt, de regelgeving.” Over de 
rol van regelgeving is Elmendorp heel duidelijk: “Er 
zal een verschuiving moeten plaatsvinden van het 
budget dat een huurder nu aan energie kwijt is naar 
het betalen van verduurzamen. Dat kan door een 
energienota die op nul komt te staan. De Rijksover-
heid zal daarvoor een aantal regels moeten aan-
passen en wettelijke kaders moeten formuleren om 
serieus duurzaam renoveren mogelijk te maken. 
Als daar niet aan wordt voldaan komt er niets van 
de grond aan duurzame renovatie in Nederland. 
De business case moet gewoon kloppen voor alle 
marktpartijen.”

Met energieneutraal naar kostenneu-
traal
De Lange: “Het gaat bij woonconsumenten toch 
vooral om de portemonnee. Algemeen wordt aan-
genomen dat als je niets doet aan reductie van het 
energiegebruik je als huurder binnen afzienbare tijd 
meer betaalt aan energie dan aan huur. Het zou wel 
triest zijn als we dat tij niet kunnen keren. Daarom 

Laurens de Lange, Unica: “Verduurzaming is vooral gebaat bij regelingen die 
voor langere termijn gelden…”

Laurens Elmendorp, VolkerWessels: “Er zal een verschuiving moeten plaats-
vinden van het budget dat een huurder nu aan energie kwijt is naar het betalen 
van verduurzamen.”
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moeten we mogelijkheden vinden om geld dat 
bewoners nu betalen aan energiekosten in te kun-
nen zetten voor investeringen in energiebesparing. 
Dan betaal je als bewoner niets meer dan nu, maar 
je krijgt er wel een energiezuiniger huis voor terug. 
Mijn achterban biedt daarvoor een mooie combina-
tie van vaardigheden. Een installateur kan advi-
seren op het gebied van energiebesparing en het 
energiegebruik kan hij reduceren. Via onderhoud 
kan hij monitoren of zijn advies werkelijk rendeert 
voor de gebruiker. Commitment van alle partijen 
is echter nodig en vandaar dat ik 'de stroomver-
snelling’ van Energiesprong een heel verstandig 
idee vindt. De afspraken binnen dit programma 
betekenen onder meer dat als de overheid de 
wetgeving aanpast de woningcorporaties daardoor 
oplossingen krijgen die ook direct bijdragen aan het 
verlagen van de kosten bij bouwers en installateurs 
voor het verduurzamen van huurwoningen.” Van de 
Groep beaamt dat: “Als je kunt beloven dat door 
duurzaam te renoveren de energierekening nul 
wordt, kun je als corporatie voortaan het bedrag 
innen dat voorheen op ging aan energiekosten. Het 
gaat om ongeveer 150 euro per maand. Daarmee 
kan een corporatie veertigduizend euro investeren 
in een renovatie van een woning.” Fraanje merkt 
daarbij op dat we bij verduurzaming niet alleen aan 
renovatie moeten denken, maar ook aan duurzame 

vernieuwbouw: “Je kunt voor de keuze komen te 
staan of renoveren de investering wel waard is. 
Er zijn honderdduizenden woningen die niet meer 
voldoen aan de eisen van deze tijd, denk aan al 
die saaie slaapwijken uit de jaren zestig en zeven-
tig. Die zou je moeten slopen en vervangen door 
duurzame nieuwbouw. Er zijn al nota-nulconcepten 
die slechts twaalfduizend euro duurder zijn dan een 
EPC 0,6-woning."

Samenwerken
Fraanje: “Als bouw kunnen we duurzamer preste-
ren als we echt als co-makers gaan samenwerken. 
Nu is het nog vaak zo dat bouwbedrijven individu-
eel met de klant praten over de condities en dit dan 
doorzetten in de keten. Ik denk dat je beter in een 
consortium kunt werken waarbij de toeleverende 
industrie ook duurzame oplossingen aandraagt. Als 
je de toeleveranciers erbij betrekt, zit je dicht op de 
innovaties en kun je ook de prestaties onderdeel 
maken van je concept. Samen kun je waarborgen 
dat een energieneutrale woning op papier ook 
werkelijk energieneutraal is in gebruik. We moeten 
ook af van dat renoveren op kleine schaal. Als we in 
2020 energieneutraal willen bouwen en voor 2050 
een energieneutrale samenleving willen hebben, 
moeten we conceptueel en industrieel aan de slag. 
Renovaties kunnen vaak binnen een dag of week 

Peter Fraanje, Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB): “Als bouw kun-
nen we duurzamer presteren als we echt als co-makers gaan samenwerken.”

‘Producten met een energieprestatie 
kunnen succesvol zijn als ze 

betaalbaar en comfortabel  
wonen mogelijk maken voor  

groepen mensen’

worden uitgevoerd, vervangende nieuwbouw kan 
binnen een maand plaatsvinden. Dat is al aange-
toond in diverse vernieuwbouwprojecten. Voor de 
grote slag hoef je het alleen maar te organiseren. 
Door meer conceptueel te denken en niet elk pro-
ject meer als 'nieuw' te beschouwen kun je efficiënt 
bouwen.” Joost Nelis, directeur BAM Woningbouw, 
is het met hem eens: “Dat kan als je vanuit het 
proces redeneert en je eerst gaat kijken met wie je 
gaat samenwerken en vervolgens hoe je dat gaat 
doen. Elke woning heeft een voordeur, een vloer, 
muren en een dak. Ga uit van de overeenkomsten 
en kijk pas op projectniveau naar de verschillen. Als 
je de juiste co-makers weet te vinden in projec-
tongebonden samenwerkingen kun je echt een 
slag maken en betaalbaar en comfortabel wonen 
aanbieden. Als we dat doen zouden we wel eens in 
de buurt kunnen komen van wat een 'product' kan 
worden, ook bij renovaties.” 

Concrete producten 
Van de Groep: “Wat we inderdaad nog niet hebben 
is renovatie als product. Voor deze energieopgave 
is een product met een prestatie nodig.” Elmen-
dorp is het daarmee eens: “Je zult de grote opgave 
waar we voor staan alleen maar kostenefficiënt 
kunnen aanpakken als we product- en procesmatig 
tot innovatie komen. Daar zijn we dan ook volop 

mee bezig.” Dat beaamt Nelis: “De bouwbranche 
in Nederland komt uit een tijd waarin het beschik-
baar hebben van productiecapaciteit voldoende 
onderscheidend was. Als organisatie ben je daarin 
opgegroeid en dan is het niet vreemd dat in onze 
sector een stevig reactief gehalte zit. Maar nu is vrij-
wel iedereen wakker en beseft men volledig dat we 
als branche daar niet meer mee wegkomen. Mij lijkt 
het ook veel interessanter om op basis van waarde 
te worden gekozen en niet omdat je materieel hebt 
en mensen die kunnen timmeren. Producten met 
een energieprestatie kunnen succesvol zijn als ze 
betaalbaar en comfortabel wonen mogelijk maken 
voor groepen mensen, dan heb je het over de 
echte basisbehoefte van mensen. Daarvoor moet 
je je verdiepen in de motieven van de wooncon-
sument. Duurzaam is daarbij geen doel maar een 
middel dat leidt tot betaalbaarheid en comfort. Kijk 
naar isolatiebeglazing. Dat heeft een lange terug-
verdientijd, maar toch kiest iedereen daarvoor. Van 
de Groep besluit: “Dat het gaat over vastgoed, be-
tekent dat wat we nu bedenken houdbaar moet zijn 
voor een langere periode. Wij zoeken naar deals 
met een win-win voor alle partijen waarbij wensen 
van bewoners altijd het uitgangspunt vormen. Daar 
doen we het uiteindelijk allemaal voor.”  

Jan Willem van de Groep, Energiesprong: “Wat we nog niet hebben is renova-
tie als product.”

Joost Nelis, BAM Woningbouw: “Het is niet vreemd dat in onze sector een 
stevig reactief gehalte zit.”


