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Definitie 

Duurzame ontwikkeling is op een zodanige wijze ontwikkelen  
dat in de behoeften van de huidige generatie wordt voorzien, 
zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden van de 
volgende generaties in haar behoeften te voorzien.

(1987, Brundtland Commissie)



Integratie



Duurzaamheid

Zijn er tegenstanders in de zaal? 

…..je bent niet snel tegen 

Is het een hype? 

…. eerder een nieuwe standaard



Duurzaamheid is profileren

• Ondernemingen (TNT, Rabobank, …)

• Gemeente (Rotterdam, Hoofddorp, …)





Duurzaamheid is profileren

• Ondernemingen (TNT, Rabobank, …)

• Gemeente (Rotterdam, Hoofddorp, …)

• Ontwikkelaars (OVG, ING, …)

• Beleggers (Triodos, Redevco, …)

• Adviseurs (Search, …)



“What does your building say about you?”



Ontwikkelend Nederland

• Kansen….maar van niche naar mainstream dus iedereen 
zal moeten!

• Aanpassing van ontwikkelproces

Integratie: ontwerpen, realiseren en beheren



De bebouwde omgeving is verantwoordelijk
voor:
• 10% van de wereld economie
• 17% van de drinkwater consumptie
• 25% van het houtverbruik
• Bijna 50% van de energie consumptie
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Traditioneel Ambitieniveau



Implementatie



Stedelijk niveau

• Ligging bebouwing

• Parkmanagement

• Functie menging

• Mobiliteitsbeleid

• Afvalverwerking

• Duurzame energie

• …



Gebouwniveau

• Warmte koude opslag

• Nachtkoeling 

• Betonkernactivering

• Daglichttoetreding

• Duurzame materialen

• HF verlichting

• Functie wijziging

• Frequentieregeling ventilatoren

• …



Voordelen

•Lagere exploitatie kosten

•Hogere productiviteit

•Reductie CO2 verbruik

• Verwachtingspatroon stakeholders



Meetbaar?



Instrumenten

• Leed

• Breeam

• Greencalc+

• Energie Prestatie Norm 

• …..



Leed

• Leadership in Energy and Environmental Design

• In de V.S. ontwikkeld in 2000 gebaseerd op Breeam. Pas 
900 gebouwen gecertificeerd. 

• Nadeel is een lastig en dure certificering en houdt geen 
rekening met binnenstedelijke randvoorwaarden. 



Breeam

• The Building Research Establishment Environmental
Assesment Method. 

• In Engeland opgericht in 1990 en inmiddels 
geïmplementeerd in vele landen. Wereldwijd 65.000 
gebouwen gecertificeerd en 270.000 in behandeling. 

• Groene standaarden voor kantoren, woningen, winkels, 
bedrijfsruimte, scholen etc.





World Trade Center, Amsterdam
geen groen dak maar…. 



World Trade Center, Amsterdam

• Verdubbeling kantoormeters geen extra parkeerplaatsen

• Ondergrondse fietsenstalling

• Warmte koude opslag

• Mobiliteitsknooppunt

• Dubbele gevel A-10 zijde ivm geluid, klimaat

• 3 klimaatzones: minder energie verbruik

• Faciliteiten als fitness, stomerij, tandarts, Albert Heijn, 
kinderopvang, etc
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