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KEY NOTE SPEECH MAARTEN FEILZER OP ADELAER SYMPOSIUM OVER "DUURZAAMHEID EN DE 
VASTGOEDSECTOR" GEHOUDEN OP 7 NOVEMBER 2022 IN CROMVOIRT (BERNADUS) 

 

Ik ben door Daan Rekers (Adelaer) en professor Sylvester Eijffinger gevraagd om mijn visie op en 
ervaringen met het thema "duurzaamheid en de vastgoedsector"1 te delen. In het dagelijks leven ben 
ik directeur van de Amsterdamse vastgoedonderneming Zadelhoff. Veel van wat ik vandaag ga 
vertellen is echter op persoonlijke titel, al is het maar dat we al redelijk kleine organisatie geen 
vastomlijnd beleid hebben. 

Gegeven de achtergrond van de andere sprekers kies ik voor een wat concretere en technischere 
invalshoek. 

Ik ben blij deze kans heb gekregen omdat ik het onderwerp een warm hart toedraagt maar door mijn 
opleiding scheikunde dagelijks ervaar dat in de praktijk er veel niet zo effectieve maatregelen 
opgelegd worden. Tegelijkertijd ben ik ook niet veel meer dan een “amateur”; het onderwerp is 
ongelooflijk breed en complex en voor de gemiddelde vastgoedonderneming eigenlijk niet integraal 
te volgen, laat staan te implementeren.  

Alvorens op de praktijk in te gaan, wil ik graag een stap terug doen en bespreken wat duurzaamheid 
nou precies is.  

Duurzaamheid heeft veel betekenissen [slide 1] 

Als ik het hier in de zaal zou vragen wat men onder duurzaamheid verstaat, zal ik veel verschillende 
uitleggen horen (zuinig met energiezuinig, gasloos, natuurinclusief, circulair). Ook zal misschien de 
term Environmental, Social and Governance (ESG) vallen of de 17 Sustainable Development Goals 
(SDGs) genoemd worden die in 2015 omarmd zijn door wereldleiders (op VN?) met als doel 
verduurzaming per 2030. Duurzaamheid is dus een containerbegrip. 

Vandaag wil ik focussen op energieverbruik en CO2 uitstoot in de context van “global warming”. 
Andere thema’s zoals stikstof zijn hiermee vergeleken toch als "het reorganiseren van dekstoelen op 
de Titanic".  

 

De stikstofdiscussie is daar een voorbeeld van. We laten ons vangen door oude EU richtlijnen (uit 
1979 en 1992) voor de bescherming van natuurgebieden, terwijl Nederland in mijn ogen nauwelijks 
natuur kent. In Nederland is nagenoeg elke vierkante meter door de mens gevormd. Nederland is 
een "cultuur"-land. Wat vroeger water was, is nu polderland, en wat vroeger moerasbos was, is nu 

 
1 https://www.adelaer.nl/news/adelaer-symposium-2022  



2 
 

plassengebied. Wat nu weidegebied is was ooit bos (vandaar ook de naam Holland=Holtland2). 
Daarmee is de stikstofdiscussie een zelf opgeworpen probleem.  

Als we de klimaatcrisis niet oplossen, hebben we straks überhaupt geen land om te beschermen, of is 
het dusdanig warm dat de palmboom inheemse plant is geworden.  

 

Onze focus: CO2 uitstoot en carbon voetafdruk [slide 2] 

Als we naar de samenstelling van onze atmosfeer kijken bestaat die voor 78% uit stikstof (N2) en 
bijna 21% uit zuurstof (O2). Ik zeg bijna, omdat er ook een klein percentage andere gassen in de lucht 
zit. Hiervan is het edelgas Argon gek genoeg het grootst met 0,9%. Kooldioxide (CO2) maar een heel 
klein percentage; tegenwoordig iets meer dan 400 ppm, dat is 0,04%. Dat is ongeveer alsof je een 
inktpot van 60 mln of half glas rode wijn in een badkuip van 150 liter gooit.  

Dat hele kleine beetje CO2 heeft een groot effect. Dat weten we al sinds Eunice Foote (een vrouw en 
verre verwant van Isaac  Newton!)3 in 1856 aantoonde dat een fles met CO2 in de zon meer opwarmt 
dan een fles met lucht. CO2 zorgt voor een broeikaseffect. CO2 verhindert dat de aarde haar warmte 
kan uitstralen. Hoe meer CO2 in de lucht, hoe warmer het op aarde wordt.  

  

Hoewel partijen soms nog wel eens een rookgordijn proberen op te werpen, is dit feit eigenlijk al 1,5 
eeuw onbetwist en wordt het al sinds de jaren ‘50 onderschreven door de grote oliemaatschappijen.  

Tegenwoordig hebben wij ruim zelfs 2 keer zoveel CO2 in de lucht als 180 jaar geleden, toen de 
industriële revolutie begon4. 

 

 
2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Holland 
3 https://www.bbvaopenmind.com/en/science/environment/eunice-newton-foote-pioneer-greenhouse-effect/ 
4 https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide 
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CO2 komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas (CH4 = methaan), olie en 
steenkool, en dat zijn we 180 jaar geleden massaal begonnen te doen toen we stoommachines en 
later verbrandingsmotoren uitvonden.  

 

De wereld heeft koorts [slide3] 

De laatste keer dat wij meer dan 400 ppm CO2 in de lucht hadden was meer dan 3 miljoen jaar 
geleden5, toen de mensen toch niet eens bestond6 , de aarde vele graden warmer was, en de 
zeespiegel meters hoger stond7. Recent onderzoek toont ook aan dat 400 ppm een kantelpunt is 
voor onze ijskappen. De opwarming van de noordpool gaat snellen dan het meest agressieve 
scenario had voorspeld. Misschien dat we al over 30 jaar in de zomer een ijsvrije noordpool hebben. 

 

3 graden opwarming klink als weinig; als we als Nederlanders naar Spanje gaan is het wel 10 graden 
warmer, dus wat is daar zo bijzonder aan. Ik ziet het als koorts; de aarde gaat naar 3 graden koorts, 
dus lichaamstemperatuur 40 graden, en dat vindt elke arts zorgwekkend. 

Ik kon me niet voorstellen dat er zoveel water op aarde is dat de zeespiegel tientallen meters hoger 
kan staan maar als je beseft dat de Zuidpool een 2,2 kilometer dikke ijslaag heeft en ongeveer 2,5% 
(1/40ste deel) van het zeeoppervlak beslaat, dan kun je je voorstellen dat als al het ijs zou smelten en 
100% van het zeeoppervlak zou gaan bedekken, je alleen al 55 meter meer water hebt (2200 / 40 = 

 
5 https://education.nationalgeographic.org/resource/climate-milestone-earths-co2-level-passes-400-ppm 
6 
https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/ct9ifm/oc_co2_concentration_in_atmosphere_over_last
/ 
7 
https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/jnhk2f/earth_temperature_sea_levels_and_co2_levels_
over/ 
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55). De werkelijkheid is complexer doordat bijvoorbeeld ook zwaartekracht effecten spelen8. Als alle 
landijs op Groenland smelt draagt dat 5 - 8 m bij, wat maar 10-15% van de totaal mogelijke stijging. 

Dit wil zeggen dat als we morgen stoppen met uitstoten van CO2, we nog steeds een groot probleem 
hebben9 en de opwarming van de aarde door zal gaan met als gevolg gestage zeespiegelstijging. Dat 
duurt wel even. Misleidend is dat de plaatjes allemaal tot 2200 of soms tot 2300 lopen; dan leven 
onze kinderen nog. Het effect van opwarming loopt eeuwen door tot dat nieuw evenwicht bereikt is. 

 

Een kanttekening: de Engelse journalist Wallace zegt in zijn prachtige boek "de onbewoonbaar de 
aarde" dat het hele concept van zeespiegelstijging eigenlijk een te romantisch beeld schetst van de 
effecten van klimaatverandering. Omdat de stijging zich over een tijdspanne van misschien wel 
eeuwen afspeelt, denken wij dat we de tijd hebben om de problematiek aan te pakken, en dat we op 
enig moment altijd (alsof het vloed wordt op het strand) nog onze koffers kunnen pakken en in 
Amersfoort kunnen gaan wonen als het water langzaam stijgt. Dat is natuurlijk onzin, als we niks 
doen dan hebben we veel eerder dan we met de gevolgen van zeespiegelstijging te maken hebben, al 
binnen 10 tot 20 jaar te kampen met grote hongersnoden, oorlogen, vluchtelingenstromen, het 
verdwijnen van biodiversiteit, het uitsterven van dieren, etcetera. We zien het nu al. Ook in 
Nederland. Deze zomer hebben grote droogte gehad; zelfs de Rijn stond te laag voor scheepvaart. De 
Rijn is een belangrijke drinkwatervoorziening voor 30 mln mensen. De watertoevoer van de Rijn is 
afhankelijk van gletsjers die in warme zomers sterker smelten om het gebrek aan regenwater aan te 
vullen. Helaas verdwijnen de gletsjers in een snel tempo en wordt het water verloop van de Rijn 
grilliger.  

We moeten dus ook een manier vinden om CO2 ook weer uit de lucht te halen. Idealiter moeten we 
moeten terug naar het niveau van voor de start van de industriële revolutie, zeg maar 200 ppm. Een 
manier vinden om CO2 uit de lucht te halen is er helaas nog niet. Voorlopig hebben we alleen het 
planten van bomen als beschikbaar techniek voorhanden. Eigenlijk zou je heel veel bomen moeten 

 
8 https://klimaatweb.nl/vragen/hoeveel-stijgt-de-zeespiegel-als-al-het-ijs-op-antarctica-smelt-en-wat-zijn-de-
regionale-gevolgen-hiervan/ 
9 https://magazines.rijksoverheid.nl/knmi/knmispecials/2019/03/nu-en-in-de-toekomst 
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laten groeien, die moeten kappen en weer de grond in duwen. Je maakt dan ongedaan wat we de 
laatste anderhalve eeuw gedaan hebben, namelijk de plantenresten die de afgelopen miljoenen 
jaren op aarde tot ondergrondse olie- en gasreservoirs zijn geworden en die wij in 180 jaar uit de 
grond hebben gehaald en hebben opgestookt, breng je dan weer onder de grond. 

We hebben overigens wel manieren om CO2 af te vangen bij bijvoorbeeld de verbranding van 
fossiele brandstoffen in een elektriciteitscentrale. Dat heeft CCS ("Carbon Capture & Storage), maar 
het is goed voor te stellen dat het veel gemakkelijker is om de inkt op te vangen voordat die in de 
badkuip gaat, dan de inkt naderhand uit het badwater te halen 

Veel CO2 uitstoot door rijke Westen en de gebouwde omgeving [slide 4]. 

We moeten dus stoppen met CO2 uit te stoten. Per jaar stoot de wereld 57 Gton CO2 uit10. Dat is 
inclusief de uitstoot van veranderend grondgebruik (veengronden die verrotten etcetera). Als je 
alleen kijkt naar de emissies van energie en industrie, en niet die van landgebruik en niet van 
broeikasgassen die anders zijn dan CO₂, dan is dit 33 Gton.. 

 

 

 
10 https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf 
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Gemiddeld komt dit neer op 4,4 ton per persoon per jaar. Natuurlijk is dit niet eerlijk verdeeld, en 
Nederlander veroorzaakt veel meer uitstoot dan iemand in Bangladesh. Een Nederlander veroorzaakt 
meer dan 16 ton CO2 (16.000 kg) uitstoot per jaar11.  

Dat uitstoten gebeurt door de activiteiten die je in huis onderneemt (het onderwerp van vandaag), 
door alles wat je consumeert en voor jou geproduceerd wordt in Nederland of in de rest van de 
wereld, en door de verandering in de natuur die dit veroorzaakt (zoals ontbossing). 

Een gemiddeld Nederlands huishouden van 2,2, personen genereert ca 19 ton CO2 uitstoot per jaar12 

  

Gevoel voor getallen kWh en m3 gas [slide 5]. 

We zien dat een Nederlands huishouden (gem 2,2 personen) ongeveer 3,7 ton CO2 uitstoot door 
energiegebruik in de woning, dat is ca 1,7 ton CO2 per persoon. 

Sinds kort weet iedereen dat een gemiddeld huishouden ca 1500 m3 aardgas en ca 3000 kilowattuur 
elektriciteit per jaar gebruikt. 

Een kubieke meter aardgas bevat bijna 10 kilowattuur13 aan energie. In kWh gemeten is het 
energieverbruik van een huishouden via gas (m.n. voor de CV ketel of de gaskachel en geiser) dus 
ruim 5 keer zo hoog als het energieverbruik via elektra (bijvoorbeeld de radio, wasmachine, etc). We 
hebben nog veel te doen om die fossiele brandstof verbruikende apparaten te elektrificeren zodat 
we ze kunnen voorzien van energie die opwekt wordt met windmolens en zonnepanelen i.p.v. 
fossiele brandstoffen. Dit vereist een verzesvoudiging van de capaciteit van ons distributienetwerk  

Een gemiddeld huishouden verbruikt dus totaal ca 1500 m3 aan aardgas (CH4) per jaar, dat is 
ongeveer 990 kg ofwel 0,99 ton gas per jaar14. Helaas weegt CO2 (44 gram / mol) bijna 3 keer zoveel 
als CH4 (16 gram / mol), dus de CO2 uitstoot vanuit gasgebruik van een gemiddeld huishouden is 
bijna 2,7 ton per jaar.  

Daarnaast gebruikt een gemiddeld huishouden ca 3000 kWh aan elektriciteit per jaar. Met de 
opwekking van 1 kWh wordt ca 0,65 kg CO2 uitgestoten (grijze stroom), dus nog eens 1,9 ton CO2 
per jaar.  

 
11 https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-broeikasgassen/wat-is-onze-broeikasgasvoetafdruk- 
12 https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/wat-is-je-co2-voetafdruk/ 
13 De verbrandingswarmte is 889 kJ / mol. Deze 889 kJ / mol / 3,6 MJ/kWh x 1000 l / 24 liter / mol = 10,3 kWh 
14 De soortelijke massa van methaan = 0,833 /m2 bij 0 graden. Wijkt af van berekend gewicht 1 mol gas weegt 
16 gram, 1 mol gas neemt bij 1 atmosfeer druk en kamertemperatuur 22,4 liter in, dus 1 m3 aardgas weegt dus 
ongeveer 714 gram 
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Bij elkaar stoot dat huishouden bijna 3,6 ton per jaar uit.   

Ondanks dat er 5 keer zoveel energie via gas verbruikt wordt als via elektra, is de CO2 uitstoot vanuit 
gasverbruik maar 50% hoger. Per kWh veroorzaakt elektra ruime 3 x zo veel CO2 uitstoot (nml. 0,65 
kg CO2 per kWh) als gas (0,18 kg CO2 per kWh). Dat is ook wel logisch omdat de elektriciteit vaak 
met gascentrales wordt opgewekt en dan nog gedistribueerd moet worden waarbij veel energie 
verloren gaat. Een HR gasketel daarentegen is energetisch juist enorm efficiënt.  

Nog een referentie. 1 m3 aardgas bevat toevallig evenveel energie als 1 liter benzine. 1500 m3 gas is 
dus gelijk aan 30 keer 50 liter tanken of bij een motorverbruik van 1 liter op 15 kmm gelijk aan 22.500 
km per jaar autorijden.  

Stap terug: een positieve noot 

Ik heb een persoonlijke overtuiging dat we over 30 jaar onbeperkt toegang tot schone energie 
hebben. Deze zal bestaan uit zon en wind in combinatie met batterijen en reservoirs, en misschien 
zelfs kernfusie-energie, waarmee we - net als dat in de zon gebeurt - 2 (zware) waterstofmoleculen 
kunnen laten fuseren tot onschadelijk Helium en waarbij veel energie vrijkomt. We kunnen dat al 
sinds 1952 voor elkaar krijgen in een waterstofbom: deze kernbom had een grotere kracht dan alle 
bommen die de geallieerden in de tweede wereldoorlog bij elkaar hebben laten exploderen. Helaas 
hebben we nog geen manier om dit op een gecontroleerde manier te doen, om een zon in een doos 
te creëren , zodat we de ongelooflijke hoeveelheid energie die er bij de fusiereactie vrijkomt kunnen 
opvangen en benutten. Maar er wordt veel privaat geld in onderzoek gestoken15. 

Elon Musk merkte overigens op dat we allang beschikking hebben over een kernfusiereactor, nml de 
zon in de lucht; we hoeven de energie alleen maar af te vangen met zonnepanelen.    

 

We hoeven maar een overzienbaar van Nederland te bedekken met zonnepanelen om in al ons 
elektragebruik te voorzien! In heel Nederland wordt ca 120 miljard kWh stroom verbruikt. Een 
zonnepaneel van een vierkante meter kan zo’n 150 kWh opwekken. Om heel Nederland te voorzien 
van zonnestroom zou je een gebied van zo’n 800 vierkante kilometer (28 km bij 28 km) moeten 
bedekken met zonnepanelen.  

Alle daken van gebouwen bij elkaar opgeteld bedekken een oppervlakte van 600 km2. Dat is in ieder 
geval ruim voldoende om stroom voor alle huishoudens op te wekken (23 miljard kilowattuur, een 
vijfde van het totaal), daarvoor volstaat tegenwoordig 150 vierkante kilometer zonnepanelen. Dat is 
nog geen vierkant van 12 x 12 kilometer, ongeveer de helft van de Noordoostpolder16.  

 

  

 
15 https://www.nature.com/immersive/d41586-021-03401-w/index.html 
16 https://www.vrijopnaam.nl/blog/vier-misvattingen-over-zonne-energie 
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Tien leidende principes uit de ervaring met duurzaamheid bij Zadelhoff  

Als kleine vastgoedonderneming hebben we geen vastomlijnd ‘beleid’ bepaald. Maar in hindsight 
vallen er toch wel 10 leidende principes te onderkennen, misschien zijn we “onbewust bekwaam”. 

 

1. Geen labelfetisjisten [slide 6] 

Onze ervaring is dat veel certificaten en labels maar het halve verhaal vertellen (ik ga later nog 
specifiek in op de 'zin en onzin van energielabels') en dat het brede spectrum van beschikbare 
labels17 cherry picking toelaat: 

 

We verhuurden ca 10 jaar geleden een klein kantoorgebouw op de De Boelelaan aan een Amerikaans 
bedrijf. Die vlogen voor de inbouw wekelijks adviseurs in om een LEED GOLD (Leadership in Energy 
and Environmental Design) certificaat te krijgen. Wat zijn toen aan CO2 hebben uitgestoten maakten 
ze gedurende hun huurtermijn niet meer goed met energiebesparing. Al is het maar omdat ze op 
elke 5 meter een temperatuurregeling ophingen die veel te moeilijk te begrijpen was en daardoor 
overal op 22 graden stond.  

En er kwam een carpool-parkeerplaats. Bij veel rating systemen krijg je wel heel gemakkelijk punten 
voor bepaalde zaken die je sowieso al zou willen hebben (opladers bij parkeerplaatsen) of voor 
nonsens zaken (indoor fietsparkeren). Voordehand liggende zaken worden vergeten; een 
luchtbehandeling levert punten op, te openen ramen niet.  

Voorbeeld van de willekeur bij labelling was wel dat we een A-label kregen voor het 50 jaar oude 
Slotervaartziekenhuis waar de wind dwars door heen waaide, omdat het op stadsverwarming was 

 
17 https://bimcorner.com/green-buildings-and-bim/ 
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aangesloten18. 

  

Duurzaamheid zou meer van uit een gezichtspunt van basale natuurkunde, pragmatisme en 
Calvinisme benaderd moeten worden. D.w.z. maatregelen moeten wetenschappelijk verantwoord 
zijn, energetisch en financieel rendabel zijn, en zuinig gedrag moet aangemoedigd worden. 

Het klinkt misschien als ‘Common sense’ maar helaas is dat geen ‘Common Practice’.  

 

2. Bewaar het goede (slide 7). Dit is misschien een open deur maar als minister Kaag vrolijk vertelt 
dat ze een nieuw koffertje voor Prinsjesdag heeft besteld dat duurzamer is dan het huidige koffertje 
en dat oude koffertje maar naar het museum moet, hebben we nog een lange weg te gaan.  

 
18 De uitkomst heeft voornamelijk te maken met de aansluiting op stadswarmte waardoor er een zeer hoog 
rendement voor de warmteopwekking wordt toegekend (weinig extra CO2 uitstoot) en omdat in de oude 
systematiek de eerste stap uit de trias energetica niet tot zijn recht komt (=absoluut energieverbruik). In de 
oude systematiek wordt weinig rekening gehouden met een hoog energieverbruik zolang die groen wordt 
opgewekt. Het label zegt dus niets over de energiezuinigheid maar alles over de wijze waarop de warmte wordt 
opgewekt. In de nieuwe systematiek (NTA8800) die vanaf 1-1-2021 is ingevoerd is dit anders. 
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Bij Zadelhoff hebben we een voorliefde voor renovatie boven sloop-nieuwbouw; voorbeelden 
daarvan zijn het eerder genoemde Slotervaartziekenhuis, het voormalige ING hoofdkantoor 
Zandkasteel, het Burgerweeshuis, Volkshotel, de Glansfabriek of het Stage Entertainment gebouw 
aan de De Boelelaan wat van Michelin garage werd tot Sotheby's veilinghuis en vervolgens een derde 
leven kreeg als kantoor. Bij de bouw van een nieuwbouw casco komt verschrikkelijk veel CO2 vrij; 
zeker als het om beton gaat omdat betonproductie niet alleen veel energie vergt, maar ook omdat de 
chemische reactie die bij het uitharden speelt in CO2 uitstoot eindigt. Staal is wat beter. Wij willen 
dus zo veel mogelijk behouden. En ook oude gebouwen kun je prima verduurzamen, al worden ze 
nooit zo goed als nieuw. We hebben A-labels weten te behalen voor Volkshotel, Burgerweeshuis, 
Havengebouw, Wenckebachweg, Slotervaartziekenhuis, Zandkasteel, Stage Entertainment gebouw.  

Het is raar dat het in standhouden van oude woning niet met A label wordt beloond en dit wel het 
geval is bij sloop-nieuwbouw terwijl hiermee wel 50 ton CO2 uitstoot gepaard kan gaan.  

 

3. Kijk naar CO2 rendement op je geïnvesteerde euro [slide 8] 

Dit is een kanttekening bij het vorige punt. Stel je hebt een oud grachtenpand dat niet energiezuinig 
is en je wilt er een "nul op de meter" gebouw van maken waarvoor je een enorm bedrag moet 
investeren, ben je dan duurzaam bezig? Wij vinden dat he maatregelen moet nemen die zoveel 
mogelijk effect (dus CO2 uitstootbeperking) per euro genereren.  
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Is het ethisch om voor tonnen een grachtenpand waar maar één huishouden woont energieneutraal 
te maken, als je voor datzelfde geld een windmolen kan plaatsen die 10 (tallen?) huishoudens CO2 
neutraal maakt of een hele huurwoningen een veel grotere verduurzamingsslag kan maken?  

Kanttekening bij deze kanttekening. Geld is niet schaars voor maatregelen die zich in 8-12 jaar 
terugverdienen en daarna nog jaren lang renderen; je kan IRR van 5-10% maken. Dat is meer dan je 
dat ooit op vastgoed kan maken. Dus neem al dat soort maatregelen sowieso. Dan heb je het over 
dubbel glas, LED verlichting, warmteterugwinning, etc.  

4. CO2 rendement op geïnvesteerde CO2 [slide 9] 

Verdien je labelverbetering terug vanuit energetisch (CO2) oogpunt: De overheid wil dat onze 
woningen betere energielabels krijgen. Maar soms zie ik verduurzaming operaties waarbij een 
woning wekenlang verbouwd wordt, er van alles uit gesloopt wordt, om de woning vervolgens uit te 
rusten met een vloerverwarming, luchtcirculatiesysteem, en hybride warmtepomp. Ik vraag mij dan 
af; weegt besparing van CO2 uitstoot op tegen de milieu-impact van deze verbouwing? De 
zogenaamde ‘embodied carbon’  

Het antwoord lijkt me al snel nee. Als je van label D naar A gaat, bespaar je IN THEORIE 125 kWh per 
m2 per jaar. Als je A naar A++ gaat is dat nog maar de helft. 125 kWh per m2 per jaar komt overeen 
met 22 kg CO2 per m2 per jaar. Hoe dat precies vergelijkt dat met de CO2 uitstoot van de 
verduurzamingsoperatie weet ik niet. Maar als je beseft dat bij de bouw van een nieuwe woning wel 
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400 kg CO2 per m2 (embodied carbon19) vrijkomt, vrees ik dat ook met een ingrijpende 
verduurzaming de nodige CO2 uitstoot gepaard gaat en dat je CO2 rendement als snel heel laag is. 

Iets dergelijke geldt ook voor triple glas. De isolatiewaarde is maar marginaal beter, maar je moet wel 
50% meer glas maken wat ook CO2 uitstoot veroorzaakt.  

 

Amerikaans onderzoek toont aan dat de terugverdientijd van triple glass in CO2 termen minimaal 20 
jaar is20 

  

 

5. "Van het gas af" is geen panacee [slide 10] 

 
19 https://www.shareyourgreendesign.com/the-embodied-carbon-of-buildings-2/ 
20 https://circularecology.com/news/double-glazing-or-triple-glazing-all-pane-and-no-gain 



13 
 

  

Onlangs hebben we ons Havengebouw aan de Ruijterkade in Amsterdam van het gas afgehaald. De 
overheid wil alle woningen van het aardgas afhalen, maar is dat op korte termijn geen maatregeling 
die averechts werkt?  

Momenteel wekken we 10% van onze energiebehoefte op zonder fossiele brandstoffen verbranden 
(windmolens en zonnepanelen waterkracht) en 90% door wel fossiele brandstoffen te verbranden. 
Hiervan betreft 30% verbranding om in elektriciteitscentrales energie op te wekken, 60% wordt op 
locatie verbrand (bijvoorbeeld in de gas gestookte centrale verwarmingsketel, het gasfornuis, de 
auto, het vliegtuig, de staalfabriek, etcetera). 

Elke maatregel die tot extra elektriciteitsgebruik leidt (bijvoorbeeld het overstappen van een benzine 
auto naar een elektrische auto, of van een gasgestookte ketel naar een elektrische warmtepomp) 
zorgt voor extra elektriciteitsgebruik waardoor we een kolencentrale niet kunnen sluiten. Met 
andere woorden we moeten de impact van de maatregel toerekenen aan de slechtste manier van 
elektriciteit opwekken! We kunnen niet bij elke nieuwe elektrische warmtepomp maar zeggen; 
"maar deze draait op elektriciteit uit windmolens", want al die elektriciteit wordt al gebruikt. 

Het lijkt dus niet zinvol om woningen van het gas af te halen, zo lang niet alle elektriciteit zonder 
gebruik van fossiele brandstoffen wordt opgewekt. De keten gas uit de grond -> transport naar de 
woning -> verbranding in de woning in een HR cv-ketel stoot minder CO2 uit dan de keten kolen uit 
de grond -> kolen naar een elektriciteitscentrale -> elektriciteit opwekken -> elektriciteit vervoeren 
via hoogspanningskabels naar een woning -> in de woning een warmtepomp laten draaien. 
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Zelfs tegen de tijd dat we voldoende elektriciteit opwekken is het waarschijnlijk niet verstandig om 
de woningen van het gas te halen. Veel woningen zijn niet geschikt voor lage 
temperatuurverwarming. Beter kunnen we dan waterstof verspreiden door het huidige gasnetwerk 
en de CV ketel ombouwen naar waterstof verbranding. 

Overigens wil ik ook benadrukken dat Russisch gas tegen de tijd dat het in Nederland aankomt net zo 
verontreinigd is als steenkool in termen van CO2 uitstoot. Er lekt zoveel weg en methaan is een veel 
sterker broeikasgas als CO2. Datzelfde geldt in mindere mate voor LNG. De energie die nodig is om 
het aardgas te koelen tot -162 °C en deze temperatuur te handhaven tijdens transport en om ten 
slotte het lng weer op te warmen tot gebruikstemperatuur, moet natuurlijk wel meegerekend 
worden. Ook de energie die nodig is om de zeldzame metalen te produceren die benodigd zijn voor 
opslag van LNG bij -162 °C, moet meegerekend worden in de CO2-uitstoot van het aardgas. Door 
deze milieueffecten te betrekken is LNG 15-25% minder duurzaam dan aardgas. 

 

6. Bekijk opwekking en gebruik separaat [slide 11].  

Stel je hebt een gebouw met zonnepanelen en je produceert meer energie dan je op kan maken, mag 
je als gebruiker dan lekker veel verlichting in je gebouw hebben en de kachel lekker hoog zetten, of 
zomers de airco aan met open ramen? Vergelijk: niet voor niks geven restaurants en supermarkten 
overtollige spullen aan de voedselbank? 

 

Bekijk opwekken en gebruik dus gescheiden. Zolang er wereldwijd een tekort is aan energie je is het 
niet ethisch om energie te verkwisten; lever dan terug aan het net, zodat een ander jouw energie kan 
gebruiken en er geen kolencentrale hoeft te draaien.  
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De nieuwe BENG norm verplicht dat je een zekere hoeveelheid energie op eigen gebouw opwekt. Als 
dat kan is het mooi, al is het maar opwekking elders druk geeft op het elektriciteitsnetwerk. Maar het 
kan handig zijn om ruimte elders te benutten. Bij het door ons ontwikkelde gebouw Hourglass 
hebben we uiteindelijk zonnepanelen op het dak van het Olympisch Stadion kunnen plaatsen, wat 
eveneens van koper Bouwinvest was. Met BENG zou dat lastig zijn. 

Opwekking op eigen gebouw verlaagt de incentive om energiezuinig te zijn. In warme zomers lees je 
wel reclame om een airco te nemen en zonnepanelen op het dak te leggen die de elektra daarvoor 
opwekken. Op zich prima, maar beter is natuurlijk om de airco niet te benutten en de elektra terug te 
leveren. 

 

7. Vaar niet op energielabels [slide 13]  

Zoals de Engelsen zeggen; “There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics” Helaas blijkt 
uit heel veel onderzoek dat er nauwelijk verband is tussen energieverbruik en energielabel. Dit is 
gebleken uit internationaal en nationaal onderzoek. Er is interessant onderzoek dat is uitgevoerd 
door de Technische Universiteit Delft in opdracht van de Rekenkamer van de Gemeente 
Amsterdam21 dat laat zien dat het gemiddelde energiegebruik per m2 van woningen nagenoeg gelijk 
is voor alle energielabelklassen. O.b.v. labels veel groter moeten zijn: een G label zou een factor 3 
meer verbruiken per m2 dan een A label. 

 

 

 
21 Onderzoek uit 2014 rekenkamer Amsterdam. 
https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/amsterdams-klimaatbeleid/ en: https://alphaplan.nl/wp-
content/uploads/2019/07/Rapport-Relatie-tusen-energielabel-en-werkelijk-energiegebruik-Amsteramse-
corporatiewoningen.pdf  
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Onderzoek22 laat ook zien dat de spreiding binnen de groepen gigantisch is 

 

CBS23 publiceert gasgebruik cijfers die ook laten zien dat de spreiding enorm is binnen de 
labelgroepen. De meest verbruikende 25% A-label bewoner verbruikt evenveel gas als dan minst 
gebruikende 25% G-label.  

 

Op basis van labels zou het verschil veel groter moeten zijn: een G label zou een factor 3 meer 
verbruiken per m2 dan een A label. In de praktijk zijn die verschillen veel minder: Voor A-labels ligt 

 
22 https://www.cibsejournal.com/technical/completing-the-picture-london-energy-map/  
23 https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/14/energieverbruik-van-particuliere-huishoudens  
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het daadwerkelijke verbruik sterk boven het voorspelde verbruik en voor G-labels ligt het er zwaar 
onder (ondanks dat daar ook het verbruik van apparatuur in zit).  

De nieuwe NTA8800 standaard lijkt deze overschatting te vergroten. Wij bezitten bijvoorbeeld een 
woning in de Kinkerstraat die een 10 jaar oud A-label had. Dat moest vernieuwd worden en de 
nieuwe opname ging volgens de nieuwe methodiek. Tot onze verbazing werd het nieuwe label een C 
label! Op basis van het nieuwe label zou het verbruik moeten zijn verdubbeld van 125 naar 250 kWh 
per m2 per jaar. Toen we naar het daadwerkelijke verbruik keken op grond van de meterstanden, 
bleek dit nog lager te zijn dan wat bij een A-label hoort.  

Dat de labels geen voorspellende waarde hebben is erg omdat we veel beleid er aan ophangen; we 
mogen voor deze zuinige woning minder huur vragen, de bank wil hem straks niet meer financieren, 
en van het ministerie mogen we hem straks misschien niet eens meer verhuren!  

Er zijn drie zaken mis met labels 

a) Labels proberen op basis van een theoretische berekening met als input bepaalde ter plekke 
ingeschatte kwaliteitsindicatoren van de "schil" (d.w.z. de oppervlaktes en geschatte isolatie-
eigenschappen van wanden, ramen, vloeren en plafonds in een woning) en de manier van 
warmte/koude opwekking (gaskachel, CV, geiser, boiler, etc), te voorspellen hoeveel energie de 
woning "primair" verbruikt. Er zijn prachtige rekenmodellen, maar ze zijn erg theoretisch en de de 
opname van de woning is gebrekkig; als je niet kan bewijzen wat de isolatiewaarde van je muurtje is, 
neemt men aan dat die van papier gemaakt is. De rekenmethodiek heeft eigenlijk altijd als uitkomst 
dat er een warmtepomp moet komen; je vraagt je af hoe dat komt. Dit soort energieverbruik is 
eigenlijk niet te berekenen vanaf papier; het is een beetje of je op basis van iemands eet- en 
bewegingspatroon zou willen voorspellen hoeveel die persoon weegt. Dat werkt niet, maar dat hoeft 
ook niet want we kunnen iemand gewoon op de weegschaal zetten. Zo is het ook met energielabels; 
we hoeven helemaal niet te voorspellen hoeveel primaire energie er wordt verbruikt in een woning, 
want ze kunnen het gewoon aflezen van de gas- en elektrameter 

b) Erger - namelijk oneerlijk - is dat het label naar energieverbruik per m2 kijkt. Iets dergelijks gebeurt 
ook in de autoindustrie; dat is waarom een Mercedes van 2000 kg toch een A-label kan hebben. 
Maar iemand met een A-label huis van 200 m2 gebruikt zelfs volgens de labels twee zo veel primaire 
energie als iemand met een D-label huis van 50 m2.  

c) En nog erger - en nog oneerlijker - is dat het label niet naar de secundaire energie kijkt; dat is de 
energie van de verbruiksapparatuur. Bij woningen wordt zelfs de verlichting buiten beschouwing 
gelaten.  

Dus iemand met een A-label woning van 200 m2 in het Gooi24 met een droger, een vriezer, een 
Quooker, een powershower, een mega TV scherm, tuinverlichting en een whirlpool wordt als 

 
24 . Locatie is misschien wel de meet bepalende factor voor duurzaamheid. Kan een woning in het Gooi ooit 
duurzaam zijn? Je weet dat iemand die in het Gooi woont veel woon-werkverkeer gaat krijgen. Moet je dat niet 
meewegen in de energielabel discussie? Geef extra punten aan een woning of kantoorgebouw dat centraal ligt 
of bereikbaar is per openbaar vervoer. Dit is een element dat noch in het puntenstelsel, noch in de bepaling 
van energielabels, noch in de ruimtelijke ordening van de overheid aandacht krijgt. Bij Zadelhoff hebben we de 
portefeuille zo gevormd dat we bijna overal op de fiets langs kunnen. Zo zijn we pas met de ontwikkeling van 
ons Orato-kantoor aan de Wenckebachweg begonnen toen duidelijk werd dat die locatie langzaam aan 
onderdeel werd van de bewoonde stad en d.m.v. nieuwe mobiliteitsconcepten geen hoge parkeernorm nodig 
is. 
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duurzamer afgeschetst als iemand op de Kinkerstraat in een woning van 45 m2 met een C-label, 
terwijl het verbruik op de energierekening misschien wel 6 keer zo laag is. 

 

8. Focus op reductie van werkelijk verbruik [slide 13].  

Uit de boven getoonde grafieken blijkt dat als we alle huishoudens die bovengemiddeld gebruiken 
naar het gemiddelde zouden brengen we zo 20%-30% energie besparen. 

Onderstaande foto illustreert dat gebruik in vergelijkbare huizen heel anders kan zijn 

 

Energie besparen kan morgen! Geld aan voorlichting is snel veel beter besteed dan welk alternatief 
dan ook. 

Het is best lastig om energiegegevens in te zien; zo wel voor huurder als verhuurder. Als verhuurder 
kun je bij je netwerkbedrijf alleen verbruikgegevens per 5 woningen aanvragen i.v.m. privacy 
wetgeving (wat raar is omdat labels per woning openbaar inzichtelijk zijn). Ik gok dat maar een klein 
percentage van de bevolking de app met gegevens raadpleegt. We zouden mensen actief moeten 
informeren als ze meer dan gemiddeld gebruiken. 

Ook de Dutch Green Building Council zet in op werkelijk gebruik25 en promoot de ‘Werkelijke Energie 
intensiteit indicator’ (WEii). Nu een groot deel van de gebouwen nog niet aan label C voldoet, zou 
kijken naar werkelijk verbruik kunnen helpen bij gericht handhaven, bijvoorbeeld met vrijstellingen 
als men aantoonbaar goed bezig bent vanuit de WEii-indicator. 

Hoe ver de labelwereld van het werkelijk verbruik is los gezongen blijkt uit een recent bericht op RVO 
waar gezegd wordt26: “Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het werkelijk energiegebruik 
niet geschikt is als gelijkwaardig alternatief voor energieprestatie-eisen aan bestaande 
utiliteitsgebouwen.  

Want wat blijkt: hoewel gemiddeld genomen het werkelijke energiegebruik afneemt bij betere 
energielabels, kun je op basis van het werkelijke energiegebruik van een gebouw slecht voorspellen 

 
25 https://www.dgbc.nl/nieuws/dgbc-verduurzamingsbeleid-kan-scherper-met-werkelijk-energiegebruik-6438 
26 https://energieslag.rvo.nl/groups/view/d65fee84-d27b-4d70-a8e6-7f08ee95f3ca/ontwikkelingen-
energietransitie-in-de-gebouwde-omgeving/blog/view/771730e6-aff6-4072-a108-044768903290/werkelijk-
energiegebruik-niet-geschikt-als-gelijkwaardig-alternatief-voor-beng2-op-energielabel 
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welke energielabel dat gebouw heeft. De spreiding van het werkelijke energiegebruik binnen de 
verschillende gebruiksfuncties is daarvoor te groot, en er zijn te weinig variabelen gevonden waarmee 
deze spreiding verklaard kan worden.” 

Dit is de wereld op zijn kop 

 

9. Verplicht maatregelen.  

Dit voorjaar hebben we woninghuurders van oudere woningen aangeschreven of ze geïnteresseerd 
waren in woningverbetering (bijvoorbeeld een geiser en/of gaskachel te vervangen door een CV 
ketel). Helaas, hebben we geen enkele reactie gekregen. 

In die zin is het helemaal niet gek om enkel glas als gebrek aan het gehuurde aan te merken; dan is 
de huurder tenminste verplicht de werkzaamheden te accepteren.  

We hebben de huurders ook gevraag of ze hun energieverbruik wilden delen in ruil voor een 
cadeaubon van € 50.  Helaas weer geen reactie. 

Omdat we geen recht op verbruikscijfers hebben kunnen we niet analyseren welke woningen 
onzuinig zijn. Het zou mooi zijn als huurder verplicht worden die informatie te delen.  

Privacy is een slecht argument, want uiteindelijk krijg de verhuurder toch het verbruik te zien als hij 
bij het einde huurcontract de meterstanden opneemt. Misschien moet er in de standaard ROZ 
huurcontracten een clausule worden opnemen waarmee de huurder de verhuurder machtigt om het 
energieverbruik op te vragen ter analyse van besparingsmogelijkheden. 

 

10. Zet niet in op lucht-warmtepompen (slide 15).  
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Een warmtepomp is een apparaat dat met behulp van een elektrisch motortje gas binnen een 
gesloten circuit snel samengeperst of laat expanderen waarmee het respectievelijk warm of koud 
wordt. Vergelijk het maar met de butaangasfles bij je kookstel op de camping, die fles wordt ijskoud 
door het expanderende gas. Voel maar eens aan je fietspomp als je de band hebt opgeblazen, de buis 
wordt hartstikke warm. 

Een van de eerste uitvindingen waarin dit principe is toegepast is de koelkast. De lucht-lucht 
warmtepomp of airconditioning zijn variaties hier op. Deze apparaten die vaak worden toegepast in 
gebouwen 'van het gas af te halen' zijn niets anders dan een omgekeerde ijskast die je in het 
raamkozijn zet. 

Ik wil ik niet zeggen dat ze inefficiënt zijn. Warmtepompen hebben een bijzondere eigenschap de 
CPO. Kort gezegd hebben je maar 1 kWh energie nodig om 4 kWH aan warmte in je huis te brengen. 
Maar ook voor warmtepompen geldt de wet van behoud van energie, die overige 3 kilowattuur 
onttrekken ze uit de buitenlucht door die wat af te koelen of op te warmen. Het laatste gebeurt met 
name zomers als de warmtepomp de binnenkant van gebouwen koelt en deze warmte buiten afgeeft 
en leidt ertoe dat onze wereldsteden zomers erg warm worden door alle afgegeven warmte. 
Wederom een lastige afweging: opwarmen van de stad versus en aangenaam binnenklimaat en het 
gebruik van stroom in de zomer. 

Maar onze voorkeur gaat niet uit naar warmtepompen die de lucht gebruiken om zomers warmte en 
af te geven en ‘s winters warmte aan te onttrekken. Alles wat je in de lucht blaast gaat verloren. Wij 
geven de voorkeur aan warmtepompen die warmte en koude opslaan op in de grond via een WKO 
systeem. Wij zetten de ijskast dus niet in het raam, maar plat op de grond. Hierdoor kan je in de 
winter de warmte die je zomers in de grond hebt gebracht weerberichten om je gebouw te 
verwarmen en vice versa. We hebben de WKO systemen met succes geïntroduceerd in bestaande 
gebouwen als het Havengebouw, Burgerweeshuis, Volkshotel, en Stage Entertainment. 

Ook in theorie is een WKO systeem zuiniger dan een luchtsysteem, als is praktijk genuanceerder 
omdat glycol veel stroperiger is en het rondpompen ook energie kost27.  

Maar mijn voornaamste weerstand tegen luchtgekoelde warmtepompen is geluid. Ik moet er niet 
aandenken dat we van de binnensteden een soort Manhattan maken waar je niet met open raam 
kan slapen vanwege alle gebrom.  

 
27 https://www.klimaatexpert.com/warmtepomp/soorten/luchtwarmtepomp-of-aardwarmtepomp 
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                                                                                * * *  

 

Tot zover tien principes als het gaat om duurzaamheid, die helaas op een heel aantal punten van het 
overheidsbeleid afwijken. Ik hoop dat minister De Jonge op zijn minst wat kritischer naar zijn eigen 
initiatieven zal kijken en deze misschien bijstelt. 


