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De wijk als inspiratiebron voor de 
lange termijn  

 



EOS LT Duurzame Gebiedsontwikkeling 

i.o.v. Agentschap NL  



• Levensduurdenken  
• Schaalgrootte 
• Techniek 
• Processen 
  

Inhoud 



Levensduurdenken op wijkniveau 



Levensduurdenken op wijkniveau 



• Lange termijn versus korte termijn 
 

• CV-ketel 15 jaar  
• Kozijn  25 
• Woning  75 ?? 
• Wijk  …………  

Levensduurdenken 



Levensduurdenken 
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2010 2… 
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Duurzame Ontwikkeling: 
Tegemoet komen aan huidige wensen, 
zonder een belemmering op te werpen 
om toekomstige wensen te kunnen 
realiseren 

 

Levensduurdenken 



Levensduurdenken 

Gebouwde omgeving in 2050 
Energieneutraal 

 



• Huidige situatie 
 

• Visie (wensbeeld) 
 
• Autonome ontwikkeling 

 
• Stappen om doel te bereiken  

Levensduurdenken 



Huidige locale  

situatie 

Autonome  

ontwikkeling  

2050 

Ambities 2050 

DUURZAAM &  

ENERGIENEUTRAAL 

No regret 

beslissingen  



• Identiteit 
• Leefbaarheid 
• Sociale cohesie 
• Mobiliteit/ bereikbaarheid 
• Energie / Duurzaamheid 
• Economie / bedrijvigheid 

Wensbeelden 



Aanvliegroutes / Belangen  
• Bewoners 
• Investeerder  
• Beheerder 
• Bouwer 

Wensbeelden 



Huidige situatie 



Huidige situatie 

• Identiteit 
• Leefbaarheid 
• Sociale cohesie 
• Mobiliteit/ bereikbaarheid 
• Energie / Duurzaamheid 
• Economie / bedrijvigheid 



• Objectiveren van kwaliteiten 
 

• Meetbaar en bespreekbaar 

Huidige situatie 



Huidige situatie 



Huidige situatie 



Huidige situatie 





• Bestaand beleid 
• Beheerplannen / Onderhoud / 

Renovatie 
 

 

Autonome ontwikkeling 



Autonome ontwikkeling 



Autonome ontwikkeling 



Demografisch: 
• Meer ouderen 
• Minder werkenden 
• Meer delen 

– Economische groei ontwikkelingslanden 
– Schaarste grondstoffen en energie 

Autonome ontwikkeling 



Duurzame wijkaanpak 

• evenwicht tussen ecologische, 
economische en sociale belangen. (3P’s) 

 
• het op een lijn brengen van publieke, 

private en particuliere belangen 
 
• doorsnijdt bestuurlijke en sectorale 

grenzen 



2050 



2050 



Schaalgrootte 

Op woning of wijkniveau 
 



Individuele woning 
Oorspronkelijke situatie 
 
• Bouwjaar 1928 
• Steens muren 
• Schil ongeïsoleerd 
• Houten kozijnen, 

enkel glas 
• Lokale verwarming 
• Natuurlijke ventilatie 
• Keukengeisers 
• Label G 

 



Laan van Middenburg 38 en 40 Voorburg 

Bouwjaar 1928 

Combinatie van wonen en kantoor 

Totaal 280 m2 BVO 

 



Binnenisolatie voorzetwanden 
Rc=3 

EPDM dakbedekking 
140 mm steenwol tussen de 
balken, 80 mm geextrudeerd PS 
op de dakbedekking 

PS isolatievloer RC=4 

Laan van Middenburg 38 en 40 Voorburg 

Bouwjaar 1928 

Combinatie van wonen en kantoor 

Totaal 280 m2 BVO 

 

Beglazing HR++  
of drievoudig 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://evm.be/images/fotos/driedubbel-glas/driedubbel-glas_1.jpg&imgrefurl=http://evm.be/driedubbel-glas/&usg=__ia2gYhunqozbYeMc6fStFUoVbTU=&h=199&w=200&sz=10&hl=nl&start=17&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=qAS_ggu5jKGRnM:&tbnh=103&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Ddrievoudig%2Bglas%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DX%26rlz%3D1G1GGLQ_NLNL337%26tbs%3Disch:1


CO2 –gestuurde 
mechanische 
ventilatielucht 
toevoer 

CO2 –gestuurde mechanische ventilatie 

Binnenisolatie voorzetwanden 
Rc=3 

EPDM dakbedekking 
140 mm steenwol tussen de 
balken, 80 mm geextrudeerd PS 
op de dakbedekking 

PS isolatievloer RC=4 

Laan van Middenburg 38 en 40 Voorburg 
Bouwjaar 1928 

Combinatie van wonen en kantoor 
Totaal 280 m2 BVO 

Beglazing HR++  
of drievoudig 

http://www.alusta.com/producten.asp?pageID=106&Title=Elektronische_gevelventilatie
http://www.alusta.com/producten.asp?pageID=107&Title=Vraaggestuurde_ventilatie
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://evm.be/images/fotos/driedubbel-glas/driedubbel-glas_1.jpg&imgrefurl=http://evm.be/driedubbel-glas/&usg=__ia2gYhunqozbYeMc6fStFUoVbTU=&h=199&w=200&sz=10&hl=nl&start=17&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=qAS_ggu5jKGRnM:&tbnh=103&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Ddrievoudig%2Bglas%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DX%26rlz%3D1G1GGLQ_NLNL337%26tbs%3Disch:1


CO2 –gestuurde 
mechanische 
ventilatielucht 
toevoer 

CO2 –gestuurde mechanische ventilatie 

Warmtepomp op ventilatieafvoer 

Binnenisolatie voorzetwanden 
Rc=3 

EPDM dakbedekking 
140 mm steenwol tussen de 
balken, 80 mm geextrudeerd PS 
op de dakbedekking 

PS isolatievloer RC=4 

Laan van Middenburg 38 en 40 Voorburg 
Bouwjaar 1928 

Combinatie van wonen en kantoor 
Totaal 280 m2 BVO 

Beglazing HR++  
of drievoudig 

http://www.alusta.com/producten.asp?pageID=106&Title=Elektronische_gevelventilatie
http://www.alusta.com/producten.asp?pageID=107&Title=Vraaggestuurde_ventilatie
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CO2 –gestuurde 
mechanische 
ventilatielucht 
toevoer 

CO2 –gestuurde mechanische ventilatie 

Douche WTW 

Warmtepomp op ventilatieafvoer 

Binnenisolatie voorzetwanden 
Rc=3 

EPDM dakbedekking 
140 mm steenwol tussen de 
balken, 80 mm geextrudeerd PS 
op de dakbedekking 

PS isolatievloer RC=4 

Laan van Middenburg 38 en 40 Voorburg 
Bouwjaar 1928 

Combinatie van wonen en kantoor 
Totaal 280 m2 BVO 

Beglazing HR++  
of drievoudig 

http://www.alusta.com/producten.asp?pageID=106&Title=Elektronische_gevelventilatie
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Collector zon-thermisch 10 m2 

CO2 –gestuurde 
mechanische 
ventilatielucht 
toevoer 

CO2 –gestuurde mechanische ventilatie 

Thermisch gelaagd voorraadvat 
520 liter 

Douche WTW 

Warmtepomp op ventilatieafvoer LTV afgifte via capillaire 
leidingen in de stuclaag. 
Toegepast als wand-, vloer- en 
plafondverwarming 

Binnenisolatie voorzetwanden 
Rc=3 

EPDM dakbedekking 
140 mm steenwol tussen de 
balken, 80 mm geextrudeerd PS 
op de dakbedekking 

PS isolatievloer RC=4 

Laan van Middenburg 38 en 40 Voorburg 
Bouwjaar 1928 

Combinatie van wonen en kantoor 
Totaal 280 m2 BVO 

 

Beglazing HR++  
of drievoudig 
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PV: 3500 Wp Collector zon-thermisch 10 m2 

CO2 –gestuurde 
mechanische 
ventilatielucht 
toevoer 

CO2 –gestuurde mechanische ventilatie 

Thermisch gelaagd voorraadvat 
520 liter 

Douche WTW 

Warmtepomp op ventilatieafvoer LTV afgifte via capillaire 
leidingen in de stuclaag. 
Toegepast als wand-, vloer- en 
plafondverwarming 

Binnenisolatie voorzetwanden 
Rc=3 

EPDM dakbedekking 
140 mm steenwol tussen de 
balken, 80 mm geextrudeerd PS 
op de dakbedekking 

PS isolatievloer RC=4 

Laan van Middenburg 38 en 40 Voorburg 
Bouwjaar 1928 

Combinatie van wonen en kantoor 
Totaal 280 m2 BVO 

Beglazing HR++  
of drievoudig 
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PV: 3500 Wp Collector zon-thermisch 10 m2 

CO2 –gestuurde 
mechanische 
ventilatielucht 
toevoer 

CO2 –gestuurde mechanische ventilatie 

Thermisch gelaagd voorraadvat 
520 liter 

Douche WTW 

Warmtepomp op ventilatieafvoer 

Biomassa 
gestookte CV-
haard 

LTV afgifte via capillaire 
leidingen in de stuclaag. 
Toegepast als wand-, vloer- en 
plafondverwarming 

Binnenisolatie voorzetwanden 
Rc=3 

EPDM dakbedekking 
140 mm steenwol tussen de 
balken, 80 mm geextrudeerd PS 
op de dakbedekking 

PS isolatievloer RC=4 

Laan van Middenburg 38 en 40 Voorburg 
Bouwjaar 1928 

Combinatie van wonen en kantoor 
Totaal 280 m2 BVO 

Beglazing HR++  
of drievoudig 
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PV: 3500 Wp 

Collector zon-thermisch 10 m2 

CO2 –gestuurde 
mechanische 
ventilatielucht 
toevoer 

CO2 –gestuurde mechanische ventilatie 

Thermisch gelaagd voorraadvat 
520 liter 

Douche WTW 

Warmtepomp op ventilatieafvoer 

Biomassa 
gestookte CV-
haard 

LTV afgifte via capillaire 
leidingen in de stuclaag. 
Toegepast als wand-, vloer- en 
plafondverwarming 

Binnenisolatie 
voorzetwanden Rc=3 

EPDM dakbedekking 
140 mm steenwol tussen de 
balken, op de dakbedekking 80 
mm geextrudeerd PS 

PS isolatievloer RC=4 

Laan van Middenburg 38 en 40 Voorburg 
Bouwjaar 1928 

Combinatie van wonen en kantoor 
Totaal 280 m2 BVO 

Beglazing HR++  
of drievoudig 
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Individuele woning 



Individuele woning 



Individuele woning 40 



Individuele woning  



Individuele woning 



Individuele woning 



Individuele woning 
Resultaat 
 
• Van label G naar A 
• 75% energiereductie 
• Zeer comfortabel 
• Goed binnenmilieu 
• Experiment 



Afnemende rentabiliteit 
 
• Stapelen van maatregelen (verminderde 

meeropbrengst) 
• Ingrijpende renovatie 
• Ontruimde woning 
 
 
• Niet stapelen maar integraal aanbod 
• Hoever op woningniveau gaan 
• Wanneer CO2 –reductiemogelijkheden 

buiten de woning aanspreken 



Opties op wijkniveau  

 

Σ=0 



Energieconcepten en 
techniekontwikkeling 

Technische concepten 



• Zonne-energie 
• Omgevingswarmte 

– Restwarmte / Bodem / Lucht /  
Oppervlaktewater 

• Geothermie 
• Biomassa 
• Wind 
• Aardgas ??? 

Energie-opties 



Eisen aan DE-concepten op wijkniveau 
• Opvangen van ongelijktijdigheid energievraag en -

aanbod 
• Benutten “kwaliteit” van energie 
• Schaalgrootte (transport van energie) 
• Afstemmen vraagbeperking en duurzame opwekking  

 



• Elektriciteit 
• Gas 

– Aardgas / Groen gas 
• Warmte (HT) 
• Warmte (LT) 
 

Energie-infrastrucuur 











Proces en sturing 
• Hoge ambities (CO2 neutrale stad) 

 
• Implementatie en uitvoering (zeer) moeizaam 

– Korte termijn focus 
– Complexiteit 
– Veel partijen verschillende belangen 
– Split incentives 

 
• Omslag nodig in organiseren, denken & doen 



Beweging in de praktijk 

 
• Sterk persoonlijke betrokkenheid 
• Energie- / duurzaamheid leidend laten zijn 
• Gemeenten en marktpartijen richten eigen 

energiebedrijven op (nemen regie). 
• Nieuwe partners en samenwerkingsvormen 
• Andere vormen van aanbesteding. 
• Nieuwe financieringsvormen.  
 
 



Sturingsvormen 

 
• Centrale aansturing (“Chinese route”) 
• Bewoners aan zet (verleiden tot vraag) 
• Privaat aan zet (business/ aanbod) 
• Publiek-private samenwerking 

(ketensamenwerking) 
 
 



Levensduurdenken op wijkniveau 

• Essentieel maar niet nieuw 
• Dient in teken te staan van duurzame 

ontwikkeling 
• Wijkniveau maakt meer integrale aanpak 

mogelijk en biedt ruimte om te 
optimaliseren 

 



de Haas & Partners 
Adviseurs Duurzaam Gebouwde omgeving 

 



 
de Haas & Partners 
Adviseurs Duurzaam Gebouwde omgeving 

 
Laan van Middenburg 40 
2275 CC Voorburg 
 
Tel: 070 3867853 / 0621558126 
E-mail: frans@dehaasenpartners.nl 

 




