
Klimaataanpak voor gebouwen, 
kansen voor bestaand vastgoed

Woudschoten, 9 oktober 2019
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Ligt de oplossing voor een CO2-vrij Nederland in 2050 in het 
verminderen van het energiegebruik of in het verduurzamen 
van de energieopwekking? 

En wat is de invloed hiervan op van de gebouwde omgeving 
en vice versa? 

Thema
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Het Manifest

De Ecolutie is een realisatieplatform met kennis en capaciteit: 
architectuur, energie, installatietechniek, bouwtechniek en financiering. 

Met een energieke visie op de toekomst. Voor circulaire, energieneutrale en 
gezonde gebouwen.

De Ecolutie. Voor vastgoed met toekomst.

Ecolutie Ecologie Economie Evolutie Revolutie Solutie



Programma

18:15 uur opening
18:20 uur voorgerecht & pitch urgentie van ons klimaatprobleem
18:40 uur hoofdgerecht & 3 pitches over oplossingrichtingen
19:30 uur dessert/koffie & discussie
20:30 uur afsluiting en drankje
21:00 uur einde bijeenkomst
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An Inconvenient pitch
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En nu is de maat vol..
We moeten meer vaart maken 
op de weg die we zijn 
ingeslagen ten aanzien van de 
klimaataanpak!
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x 1 miljard

Inkomsten corporaties 10,00 

Benodigde investering 11,25 
Besparing verduurzaming 13K/woning 3,00
Gereduceerde investering 8,25 









Investering kantoren

Huurstijging van €10,-/m2
BAR 4,5%
Kantoor 3.000 m2
Investeringswaarde €670.000,-

Lagere energielast huurder
Waardestijging kantoor
Verhuurbaarheid vergroot (comfort, uitstraling)
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En nu is de maat vol..
Moet de overheid een vuist 
maken en regie nemen op de 
klimaataanpak?



Een reflectie op ons gedrag
Het Kind: kiest altijd met korte termijn perspectief

De ouder maakt de verstandige keuze.



De puber
….vergroeid met de telefoon. Ouder wijst steeds op de lange 
termijn consequenties en geeft grenzen.



Volwassenen
Drinken ondanks kater…

(al weet je dat het morgen 
pijn doet)



Korte termijn
handelen zit 
ingebakken …

130 km/uur
(snel thuis)

80 km/uur
(duurt lang…)

Handelen we naar onze
waarden? 

Minder uitstoot Veel uitstoot

Afbouw Export = -/-
BBP. Pijn voor boeren.

Handhaven Landbouw-
Export (90 miljard, #2 
wereld) 

Behoud Natura 2000 
Stikstof uit landbouw
(60%-90%)

Traditioneel bouwen; 
lage bouwkosten

Ecolutionair bouwen; 
hogere bouwkosten

Verspilling
grondstoffen & 
onnodige vervuiling

Circulair, CO2 neutraal



De overheid: heeft ook pijn nodig, voordat het echt ingrijpt..

Deltawerken realisatie 1954. Een plan wat na de 
ramp pas tot uitvoering kwam. 

Het plan was er al, maar ging niet door wegens 
bezwaren van scheepswerven die achter de sluis 
terecht zouden komen. 2525



Een ander voorbeeld in China: 

1. 8 juli 2008. Smog is 5x zo hoog als ‘gezond’ is. Olympische spelen kunnen niet door gaan
2. 300.000 vervuilende vrachtwagens de stad uit. 3.3 miljoen auto’s rijden om de dag. 105 fabrieken en 56 kolencentrales stil 

3. 31 juli 2008. De spelen gaan door.



Kan de overheid dit?

De tijd horizonproblemen die de overheid kent, 
hebben bedrijven ook, maar dan in de vorm van 
aandeelhouders die op korte termijn resultaat 
willen zien terwijl investeren in de toekomst 
beter zou zijn. 

Marktfalen en overheidsfalen zijn twee 
kanten van dezelfde medaille.

(Rapport: wat veroorzaakt overheidsfalen, 
Kalkhoven & Verbraak, juli 2018)
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De publieke opinie:
bevestigd dat overheid regie moet nemen
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Wil Nederland droge voeten houden dan is verbindend leiderschap nodig. Bestuurders, 

belangenbehartigers, politici, die geen feiten ontkennen of de polarisatie verder opzwepen. 

Maar ook begrip voor degenen die de grootste aanpassingen voor hun kiezen gaan krijgen. Voor hen 

zal de transitie moeilijk zijn, maar ook onontkoombaar (NRC, Redactie, 28-9-19)

Wij betalen de rekening van eerder korte termijn handelen
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Oplossing?
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Wat moet de overheid doen?

→ Advies Remkes
1. Maatregelen veehouderij: Sanering, toepassing van 

emissie-reducerende technieken en praktijken in de 
veehouderij te versnellen door deze via 
experimenteerruimte vroegtijdig toe te staan 

2. Maatregelen mobiliteit: Snelheidsbeperking.
3. Maatregelen industrie: Stimulering (?) nieuwe technieken 

en innovaties.
4. Maatregelen bouwsector: Modulair, energieneutraal, 

circulair en natuurinclusief bouwen en door beter 
gebruik van innovatieve technieken en materialen (?). ‘ 
Ook verwacht het Adviescollege dat het Rijk bij projecten 
het goede voorbeeld zal geven door emissiearm te 
bouwen 
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En nu is de maat vol..
De overheid moet nu een vuist 
maken en regie nemen op de 
klimaataanpak.
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En nu is de maat vol..
Het is tijd voor gereguleerde 
eigen verantwoordelijkheid!











CO2 huishoudboekje

4000kwh/1200m3 

Benzineauto 20.000km

1x Europa/1x middellang

Elke dag vlees, beperkt zuivel

Wekelijks iets nieuw





Persoonlijke invloed per huishouden

4000kwh/1200m3 

Benzineauto 20.000km

1x Europa

4x vegetarisch 3x vlees, beperkt zuivel

Elke 2/3 maanden iets nieuw



Grens 5000 kg CO2 per 
jaar per persoon

Bij overschrijding worden producten fors duurder
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1.Vaart maken op de ingeslagen weg

2.Overheid neemt de regie

3.Gereguleerde eigen verantwoordelijkheid

In gesprek
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