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De traditionele aannemer gaat verdwijnen
ALKMAAR – De bouw- en vastgoedsector moet op zijn de kop. Met de
huidige manier van werken worden de duurzaamheiddoelstellingen
nooit gehaald. Die confronterende conclusie trokken de 150 bezoekers
donderdag 16 juni tijdens de 9e editie van het Vastgoed Symposium van
de Stichting Vastgoed Rapportage (SVR) in het Afas stadion. Nu de markt
weer aantrekt en het vertrouwen in de sector langzaam terugkomt, staat er
een nieuwe uitdaging voor de deur.
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André Kuipers heeft een urgente boodschap
Thema dit jaar was ‘Is duurzaamheid te duur?’. Astronaut
André Kuipers kwam naar Alkmaar met een urgente
boodschap. Hij heeft tijdens zijn zes maanden in het
International Space Station met eigen ogen gezien
hoe slecht wij zorgen voor ons ‘ruimteschip aarde’.
,,Het is duidelijk zichtbaar hoe wij mensen onze
planeet uithollen. Je ziet de luchtvervuiling, de erosie,
ontbossing, de droogte op sommige plekken, de
overstromingen op andere, de zandstormen, de
overbevissing, het weggekapte regenwoud. We
plegen roofbouw op onze planeet en gunnen de natuur geen hersteltijd. We kunnen zo niet
doorgaan. Er moet een grote slag geslagen worden. Er zijn daarom dromers, denkers, doeners en
durfallen nodig.’’ >> vervolg zie pagina 2

‘We plegen roofbouw op onze planeet’
Astronaut André Kuipers wil het van de daken schreeuwen >> zie pagina 2

‘Het einde van de aannemer’
Bouwactivist Jan Willem van de Groep brengt verduurzaming in een
stroomversnelling >> zie pagina 3

Gouden Baksteen 2016 voor PC Groenen real estate & investments
Domus gebouw in Alkmaarse binnenstad herrijst als een Phoenix >> zie pagina 4

>>Vervolg van pagina 1

André Kuipers: ‘We plegen
roofbouw op onze planeet’
Astronaut André Kuipers is na zijn ruimtemissie
nu bezig met een missie om iedereen ervan te
doordringen dat we zuinig moeten zijn op ons
ruimteschip aarde, dat zich door een vijandig
heelal beweegt met beperkte voorraden.
Hij heeft vanuit het International Space Station
de grote en vooral slechte impact gezien die wij
mensen hebben op onze omgeving. ,,De reis
naar het Space Station is krap en oncomfortabel
en je leeft zes maanden in een huis zo groot
als een voetbalveld. Maar dat is het allemaal
waard. We vlogen met 28.000 km/u in rondjes
van 1,5 uur rondom de aarde. We zagen 16 keer
per dag de zon opkomen en weer ondergaan.’’
,,We vulden onze dagen onder meer met het
uitvoeren van wetenschappelijke, medische en
industriële experimenten. In mijn vrije uren deed

energie, voedsel en ruimte nodig. We zijn een
plaag voor onze planeet.’’
Duurzamer leven is dus een vereiste om te
kunnen overleven, benadrukt André Kuipers.
,,Niet alleen voor onszelf als mensheid, maar
ook voor alle andere wezens waarmee we de
planeet delen. Veel dieren worden door ons
toedoen met uitsterven bedreigd. Gelukkig
is niets onmogelijk. De techniek gaat steeds
verder. Voor het ontwikkelen van nieuwe
duurzaamheidstechnologie hebben we veel
jonge mensen nodig. De jeugd heeft in dit geval
letterlijk de toekomst. We zullen ook met elkaar
moeten samenwerken. Dat je daarmee grote
dingen kunt
bereiken bewijst
het International
Space Station. De
bouw daarvan in
extreem moeilijke
omstandigheden
wordt begeleid
door duizenden
mensen wereldwijd. En het is een succes. Als
dat kan, lukt dit ons ook. We kunnen weer in
evenwicht komen met onze planeet. Al zal dat tijd
kosten.’’

Is duurzaamheid te duur?
De oproep van Kuipers is niet aan
dovemansoren gericht. De regio heeft zich al
ambitieuze duurzame doelstellingen gesteld.

ik niets liever dan naar buiten kijken. De aanblik
van onze aarde verveelde nooit. Ik heb hele
mooie en interessante dingen gezien, zoals de
Melkweg, de zeestromingen, het Great Barrier
Reef. Maar ik zag ook heel duidelijk hoe beperkt
onze planeet is. Ik zag smeltwater wegstromen
van gletsjers, de rookpluimen in Zuidoost-Azië
van de ontbossingen, de grote hoeveelheden
vissersschepen op zee, de luchtvervuiling, maar
vooral ook de enorme hoeveelheid licht van
steden en mensen. Elke dag komen er 200.000
mensen bij op de wereld. Die hebben allemaal

Heerhugowaard wil in 2030 een energieneutrale
gemeente zijn, het HVC warmtenet wordt
steeds verder uitgebreid, de gemeente Alkmaar
heeft een Green Deal ondertekend en partijen
als Woonwaard en Rabobank investeren volop
in energiebesparende projecten. ,,We willen
regiobreed voorop lopen met duurzaamheid,’’
verklaarde burgemeester Bruinooge van Alkmaar
aan dagvoorzitter Dolf Jansen. ,,Daarbij moeten
we wel slim investeren. Liever iets meer geld
uitgeven voor betere resultaten over een lange
periode, dan kiezen voor de snelle oplossing op
de korte termijn. Te duur kan duurzaamheid nooit
zijn. Het levert immers ook werkgelegenheid en

een economische impuls op. Het gaat bovendien
over de toekomst van onze kinderen.’’
Daar sloot Pieter Haverkamp zich graag bij
aan. ,,Als je beseft dat duurzaamheid gaat
over onze volgende generatie, dan is het nooit
te duur. Wij beredeneren nog teveel. De jeugd
droomt. Logica brengt je van a naar b, dromen
over de hele wereld.’’ Na dat hart onder de
riem introduceerde dagvoorzitter Dolf Jansen
een korte film. Vertegenwoordigers van
Rabobank, wooncorporatie Woonwaard en de
burgemeesters van Alkmaar, Heerhugowaard en
Langedijk benadrukten hierin allemaal het belang
van duurzaamheid. Zij waren gelijkgestemd:
duurzaamheid is nooit te duur. De kosten gaan
voor de baten uit. De winst komt later terug en
hoe gangbaarder het wordt, hoe goedkoper.
Het creëert bovendien een nieuwe industrie.
Succesvol verduurzamen kan echter alleen als
overheid, ondernemers en burgers samenwerken.

De grootste opgave ligt volgens Van de Groep op
energiegebied. ,,We hebben veel en snel te doen.
Er zouden per gemeente 500 windmolens nodig
zijn om aan de jaarlijkse energievraag te kunnen
voldoen. Dat is onhaalbaar. We moeten daarom
vooral veel minder energie gaan gebruiken en
werken aan energieneutrale woningen. Daar
ligt een enorm potentieel voor de bouwsector.’’
Goed nieuws: de mogelijkheden om energienul woningen te bouwen zijn er. De grootste
winst is te behalen in het renoveren van oude
woningen. ,,Daarvoor hebben we het programma
Stroomversnelling en Nul op de Meter bedacht.
De gemeente Heerhugowaard is een van de
koplopers en werkt samen met Woonwaard aan
het vernieuwen van woningen zodat die geen
energie meer verbruiken. Juist in de oude wijken
zijn de grootste sprongen te maken.’’

Jan Willem van de Groep: ‘Het
einde van de aannemer’
Dat het roer alleen om kan in samenwerking
vindt ook bouwactivist Jan Willem van de
Groep. Hij is in Nederland expert op het
gebied van duurzaam bouwen en ziet dat de
bouwsector in te kleine stapjes verandert.
,,Als we op deze manier doorgaan hebben we
over 15 jaar een gigantisch probleem. Er is
exponentiële
groei
nodig. We
moeten de
bouwsector
herinrichten
om duurzame
innovaties te
versnellen.
Op een
schaal van
1 tot 10 staat het aantal innovaties in de bouw
op -5. De arbeidsproductiviteit in de bouw is
bovendien nauwelijks veranderd de afgelopen
twintig jaar.’’

Voorwaarde om die stroomversnelling op
gang te houden, is volgens Van de Groep
dat de bouwsector overstapt op een ander
bedrijfsmodel. ,,We gaan nu van grondstoffen, via
een adviseur, architect, aannemer en ontwikkelaar
naar een eindproduct voor de klant. Daarbij
stapelen we oplossingen en zoeken we producten
bij elkaar om te komen tot een duurzaam
gebouw. Die keten moet op zijn kop. De innovatie
zal vooral plaatsvinden bij de toeleverende
industrie. Die levert straks Playmobil onderdelen
op de bouwplaats. Aannemers worden alleen
nog assembleurs. Op de bouwplaats zijn
straks bijna geen installateurs meer nodig.
Softwareontwikkelaars worden belangrijker. Die
slag gaan we op groot niveau maken. Dat gaat
gebeuren, of je nu wil of niet.’’

Gouden Baksteen voor PC Groenen real estate & investments
Traditiegetrouw wordt tijdens het symposium ieder jaar de Gouden Baksteen uitgereikt. Deze prijs
vormt een beloning voor visie, durf en doorzettingsvermogen op het gebied van bouw en ontwikkeling. Juryvoorzitter Hans Eskens overhandigde de prijs aan PC Groenen real estate & investments uit
Loosdrecht voor hun lef en inspanningen om het voormalige winkelcentrum de Domus in de Alkmaarse binnenstad als een Phoenix te laten herrijzen.
Vijfentwintig jaar geleden was dit complex
een landelijk fenomeen. Voor het eerst
werden er winkels gerealiseerd over drie
verschillende bouwlagen, met een toegang
voorzien van roltrappen en een glazen
lift geïnspireerd door Centre Pompidou in
Parijs. Het ontwerp van architect Maarten
Min was goed voor verschillende prijzen. Nu
heeft PC Groenen samen met Maarten Min
ervoor gezorgd dat het pand opnieuw een
succesvol leven krijgt met huurder Primark
als magneet voor meer bezoekers en economische kansen in het centrum. Juryvoorzitter Hans Eskens loofde de prijswinnaar: ,,Dit zijn mensen die hun nek hebben uitgestoken om dit te
realiseren. Ze hebben grote zakelijke risico’s genomen en een huzarenstuk geleverd. We hebben er in
de Alkmaarse binnenstad nu weer een parel bij en tevens een herinnering aan een glorieus verleden.’’

Symposium 2017
Op 26 mei 2017 vindt de tiende editie van het Vastgoed Symposium plaats. Het thema is dan ‘onze regio
als living lab’, over de kansen die big data, robotica en drones bieden voor de vastgoedsector. ,,We zagen
het onlangs al op de Provada beurs, dat dit jaar als thema ‘the next step’ had,’’ vertelde Gem Bot, die het
thema aankondigde. ,,Veranderingen volgen elkaar in snel tempo op: 3D printen, de inzet van drones op
bouwplaatsen, smart cities. Welke ontwikkelingen staan ons te wachten, waar eindigt het? Blijven we zelf
nadenken of wordt er in de toekomst alleen nog voor ons gedacht? Genoeg stof om met elkaar over te
praten.’’
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Stichting Vastgoed Rapportage heeft als doel een
jaarlijkse uniforme presentatie van cijfers en mutaties
in de bedrijfsonroerend
goed- en woningmarkt
voor de regio Alkmaar, en
wil een netwerk platform
bieden voor de vastgoedmarkt, in de breedste zin
van het woord.
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