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Het bestuur van de NVHP heeft de keuze gemaakt om 
langjarig aandacht te besteden aan het onderwerp 
duurzaamheid in relatie tot het domein wonen. De 
ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en daarom wil de 
NVHP Erkend Hypothecair Planners extra input geven en 
daarmee in staat stellen relevante (nieuwe) inzichten en 
ervaringen rondom het thema wonen te geven. Wij spraken 
drs. Robert Koolen MBA, directeur Duurzame Ontwikkeling bij 
Heijmans. Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die 
activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert 
in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Het 
concern telt meer dan 4500 werknemers.

"Consumentengedrag bepaalt voor een groot 
deel de realisering van financiële doelstellingen 

met betrekking tot duurzaamheid."

"De waardeontwikkeling van de woning 
ontbreekt vaak als argument om duurzame 

investeringen te doen."

Hoe kijken jullie als ‘bouwers’ naar het thema ‘duurzaamheid’?
 
“Veel van de innovaties die in de bouw plaatsvinden hebben op dit moment te maken met duurzaamheid.
Een van de misverstanden waar wij, ik denk net als Erkend Hypothecair Planners, tegenaan lopen is de
gedachte dat je bij investeringen in duurzaamheid tot op twee cijfers achter de komma kunt berekenen
wat dat aan energiekosten in de toekomst gaat besparen. In onze eigen analyses zien we bijvoorbeeld
dat het consumentengedrag voor een groot deel de realisering van financiële doelstellingen met
betrekking tot duurzaamheid bepaalt. Ik vergelijk dat met de aankoop van een energiezuinige koelkast.
Een consument die de hele dag de koelkastdeur open en dicht doet en de tijd neemt om er iets in te
zetten of uit te halen zal zien dat zijn energieverbruik echt hoger is dan bij de buurman die dezelfde
koelkast minimaal gebruikt. Dat consumentengedrag zien we in berekeningen over het financieel
voordeel van het investeren in duurzaamheid eigenlijk veel te weinig terug.”
 
Zijn er nog andere zaken die jullie als bouwers anders bekijken dan wij als Erkend Hypothecair 
Planners?
 
“Misschien het volgende: in de analyses waarom je als woningeigenaar zou kunnen investeren in
duurzaamheid zie ik altijd drie argumenten terugkomen. Het levert een financiële besparing op, het
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comfort van de woning neemt toe en het is goed voor het milieu. Wat ik dan vaak mis is het effect op de
waardeontwikkeling van de woning. De investeringen die je nu doet werken namelijk ook als een
multiplier bij de waardeontwikkeling van je woning. Het omgekeerde geldt denk ik in de toekomst ook.
Woningen die achterblijven in primaire duurzaamheidsvoorzieningen lopen naar mijn inschatting het
risico van een negatieve waardeontwikkeling. Hierbij is de verkoopbaarheid van de woning een
belangrijke drijver.”
 
Hoe kijken jullie aan tegen garanties dat bij een nieuwbouwwoning bepaalde energiebesparingen 
behaald gaan worden?
 
“Om te beginnen zijn eisen aan nieuwbouwwoningen al erg hoog. Iedere woning heeft al een A+++ label.
Een garantie waarbij het feitelijk gebruik door de bewoners een grote invloed heeft op het wel of niet
behalen van bepaalde energiedoelstellingen is minder zinvol. Het zou denk ik beter zijn indien bij het
denken over garanties het accent meer komt te liggen op de garantie met betrekking tot het opwekken
van energie en het gebruik van de materialen in de woning. Beide kun je objectief vaststellen. Uiteindelijk
levert dat een stabieler eindplaatje.”
 
Welke andere trends zijn te herkennen op het gebied van duurzaam Wonen?
 
“Naast de energietransitie is een steeds bredere kijk op duurzaamheid sterk in opkomst. Het gaat dan
niet meer alleen om energie besparen, maar ook om andere aspecten zoals materiaalgebruik van de
woning, groen in de omgeving en de manier waarop met het opvangen van regenwater wordt
omgegaan. Kortom; het creëren van een gezonde leefomgeving.”
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