interview
Haico van Nunen, lector Duurzame Renovatie Hogeschool Rotterdam:

‘Meer aandacht voor
het gewenste resultaat’
Duurzame renovatie gaat volgens Haico van Nunen te vaak alleen om energie.
Met die eenzijdige insteek zullen we de doelstellingen van 2050 moeilijk gaan
halen, meent hij. Het is tijd voor een opschaling van het begrip; een bredere kijk
op zaken als isolatie, binnenklimaat en energieconsumptie. ‘De technische oplossingen zijn veelal wel aanwezig, maar de weg naar daadwerkelijke toepassing
hiervan is een lastige. De grootste uitdaging op dit moment is het verkrijgen van
meer inzicht en grip op het hele proces rondom duurzame renovatie.’
Tekst: Jojanneke Rodenburg, freelance journaliste.
Fotografie: Eric de Vries

‘Je kunt eigenaars/bewoners niet verplichten hun
huis te isoleren. Net zomin als een woningcorporatie zit te springen om een de hele woningvoorraad
in een keer te verbeteren. Puur omdat het moet. Er
zijn zoveel zaken die meespelen. Denk aan betaalbaarheid, individualiteit en sociale acceptatie.
Pas wanneer we meer oog krijgen voor dat totale
plaatje, komt renovatie in een stroomversnelling.’
Kortom, hoe maken we het aantrekkelijk? Met die
vraag in het achterhoofd startte Haico van Nunen
afgelopen mei als lector Duurzame Renovatie bij
Kenniscentrum Duurzame Havenstad van Hogeschool Rotterdam.
Woningen opschalen
De bestaande woningvoorraad is aan verduurzaming toe. 90 procent van de huidige woningen bestaat in 2050 nog steeds. De opgave is om te zorgen
dat deze woningen worden aangepast aan de vraag
van de toekomst. Dat vraagt om onderzoek. Van
Nunen gaat dit samen met studenten en docenten
oppakken. Uiteindelijk hopen zij (deel)concepten
te ontwikkelen voor een duurzame opschaling van
energiezuinige renovatie.
De noodzaak van het onderwerp is eigenlijk pas
de laatste jaren in onderwijsland doorgedrongen.
‘Voorheen richtten bouwopleidingen zich vooral
op nieuwbouw. Best raar, als je bedenkt wat voor
moois we al hebben staan en wat we daar allemaal
mee kunnen. Daarnaast ontkom je er ook gewoon
niet aan. Volgens de prognoses moeten er tussen
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nu en 2050 een miljoen woningen bijkomen. Daar
ligt de focus van de nieuwbouw. En met renovatie
moeten we zorgen dat het bestaande wordt aangepast. We moeten behouden wat we hebben. En de
kwaliteiten van die woningen opschalen naar de
behoeften van nu.’
Minor renovatie
In het onderwijsprogramma van de opleidingen
Bouwkunde en Academie van Bouwkunst aan
Hogeschool Rotterdam wordt de bestaande bouw
daarom steeds belangrijker en start een minor
Renovatie. Met de juiste kennis over renoveren –
vanuit product, proces, financiën, communicatie
en samenwerking – geeft het onderzoek van Van
Nunen een impuls aan de Duurzame Havenstad.
Het onderzoek vindt plaats binnen de kaders vanuit
de ontwikkelende kant en vanuit de vraagzijde en
valt onder de onderzoekslijn ‘Opschaalbare energieneutrale renovatie’.
Zelf studeerde Van Nunen Bouwkunde aan de
Technische Universiteit Eindhoven en promoveerde
in 2010 aan diezelfde universiteit op het proefschrift
‘Assessment of sustainability of flexible building’
over de relatie tussen flexibiliteit en duurzaamheid
in een woongebouw gedurende de gehele levensduur. Als adviseur duurzaam voorraadbeheer bij
BouwhulpGroep architectuur en advies, is hij bekend met de bestaande bouw op alle schaalniveaus.
Deze functie combineert hij de komende zes jaar
met het lectorschap.
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‘De bewoner heeft recht op
kwaliteit, betaalbaarheid
en individualiteit’
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interview
Mensen verleiden
Gedurende zijn zeventien jaar bij BouwhulpGroep
zijn ruim een half miljoen woningen door het
bureau beschouwd. De markt is heel divers, van
particulieren, maar zeer zeker ook van corporaties en
beleggingsmaatschappijen. ‘Drie heel verschillende
groepen die ook heel verschillende afwegingen maken als het gaat om zaken als renovatie. Wil je daar
op inspelen, dan moet je voldoende kennis hebben.
Hoe raak je de juiste snaar, hoe verleid je partijen om
in te stemmen met ingrepen aan hun woningen?’
‘Daarbij moeten we absoluut verder kijken dan
energiebesparing alleen. Voor veel mensen is
energiebesparing namelijk geen doorslaggevend argument om de portemonnee te trekken. Het is geen
doel op zich. Wooncomfort is dat bijvoorbeeld wel,
evenals een structurele kostenverlaging. Dus als je
woningen wil aansluiten op een laag energetische
warmtebron, moet je eerst de voordelen daarvan op
verschillende niveaus ‘verkopen’.
‘Voor bewoners is het bijvoorbeeld heel aantrekkelijk tijdens warme zomers het huis lekker te kunnen
koelen. Heb je hen mee, dan kan je de wens terugvertalen naar het daadwerkelijke installatie-onderdeel. De omgekeerde richting dus eigenlijk.’
‘Nu zie je nog te vaak dat mensen van tevoren een
brief krijgen over de installatie van nieuwe cv’s
en bijbehorend leidingwerk, en dat op maandag
kranen de straat openbreken. Zo maak je opschaling
niet aantrekkelijk. Bedenk dat bij kwaliteitsaanpassing van bestaande gebouwen altijd het wonen
centraal staat. De bewoner heeft recht op kwaliteit,
betaalbaarheid en individualiteit.’

niet mee in de totale duurzaamheid van een woning.
Best raar. Tegelijkertijd zijn we wel bereid een hele
wijk te slopen omdat de huisjes niet geschikt zijn
voor renovatie.’
‘We moeten die ‘Nul-op-de-meterwoningen’ niet als
heilig stellen. Natuurlijk is die CO2-reductie het einddoel, maar de weg er naartoe mag best wat flexibeler.
Zetten we echt alles op alles om die pv-panelen op
een niet geschikt dak te monteren of zou bijvoorbeeld
een nabijgelegen loods het pv-oppervlak van een
hele wijk kunnen overnemen? Bij al die vraagstukken
is het waarderen van het bestaande van belang.’
Waan van de dag
‘Het gaat niet om iets veranderen, maar om iets
verbeteren. De architectuur van het verleden is
hierbij het startpunt voor de opgave, waarbij een
aanpak in de bestaande woonomgeving chirurgisch
moet worden uitgevoerd. Door eerst goed te kijken
naar de waarde van het bestaande, worden de mogelijkheden voor de ingreep zichtbaar.’
‘De volgende vraag is de wijze van uitvoering. Ga je
alles in één keer aanpassen of voer je de renovatieonderdelen gefaseerd door. Wederom moet je dan
eerst onderzoek doen naar de mogelijkheden en
belemmeringen.’

‘Bewoners zijn eerder
geneigd te investeren
in veiligheid dan in
energiebesparing’

Aandacht voor materiaalgebruik
Sowieso gelooft Van Nunen dat het begrip duurzame
renovatie een andere perceptie behoeft. Het gaat niet
alleen om het aanbrengen van isolerende wandplaten; het begrip omvat veel meer. De lector legt
bijvoorbeeld sterk de nadruk op materiaalgebruik.
‘Duurzaamheid gaat verder dan energie, het materiaalgebruik bepaalt in grote mate de duurzaamheid
van een gebouw. Alle oplossingen die nu worden
gerealiseerd, moeten niet alleen bijdragen aan energiebesparing, maar ook op een efficiënte manier met
materialen omgaan. Want hoe duurzaam is het als
een bouwelement met vervuilende productiemethoden is vervaardigd en vervolgens over een grote
afstand moet worden getransporteerd?’
‘Gegevens tonen dat de totale milieulast van een
woning – gemeten over honderdtwintig jaar – voor
de helft bestaat uit energiegebruik en voor de andere helft uit vervuiling door materialen. Denk aan
bouwen, onderhouden en slopen. En ook van al het
transport dat plaatsvindt, is een groot deel gerelateerd
aan de bouw. Vooralsnog nemen we deze gegevens
12

Bij renovatie schuilt het gevaar om een woning aan
te pakken volgens de waan van de dag. De bewoner
ziet vaak alleen wat er nu goed is aan de woning
en wat er nu niet goed is, maar vergeet vaak de
toekomst in ogenschouw te nemen. Ook visies van
projectleiders en management fixeren zich vaak op
huidige ontwikkelingen, terwijl het gaat om exploitatietermijnen van 15 tot soms wel 45 jaar. Dan is
een langetermijnvisie echter wel noodzakelijk.
‘Bij renoveren draait het om een evenwicht tussen
de korte en de lange termijn. De winst wordt niet
gerealiseerd door alleen de eigen belangen of die van
de korte termijn na te streven. Bij wonen gaat het om
gebruik op korte en lange termijn, waarbij kwaliteit
voorop staat. Ook al zijn de ontwikkelingen in de
samenleving, veranderingen van beleid, bewoners of
gehele wijken nog niet altijd te overzien.’
Afstemmen op periodiek onderhoud
‘In de praktijk werkt het goed om renovatie aan
te laten sluiten bij de ‘natuurlijke’ onderhoudsbe-
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hoefte van het huis. Aan bestaande woningen moet
ongeveer elke vijftien jaar iets gebeuren. Benut die
momenten om renovaties/verbeteringen door te
voeren. Je zult dus op het juiste moment, de juiste
persoon moeten gaan verleiden. En wederom staat
de kwaliteit van de woning centraal, en niet het
technische hulpmiddel an sich.’
Juist op dat onderhoudsmoment moeten we er
staan, benadrukt Van Nunen. Maar dan wel graag
gestructureerd. ‘Op dit moment ontbreekt het de
huiseigenaren nog aan keuze. Er moet veel meer
aanbod komen, van meer partijen. Want waar moet
een particulier nu heen als hij iets wilt verbeteren aan zijn woning. Een aannemer? Waarom is
er bijvoorbeeld geen internetplatform waar alle
renovatiemogelijkheden staan omschreven? Informatie over welke mogelijkheden er zijn, wie ze kan
uitvoeren, voor welk type huizen ze geschikt zijn en
wat het concreet oplevert. Of je loopt een bouwmarkt in en gaat naar het gangpad met nieuwe daken. Hoe dan ook: bied overzicht in keuzes en maak
ze concreet. Nu is gewoon onvoldoende duidelijk
wat je allemaal wel of niet kunt.’

‘Dit concept kun je zo ver doorvoeren als je wilt.
Je kunt componenten in kant-en-klare modules
aanbieden of veel breder trekken naar een meer integrale oplossing in een complete woning. Daarvoor
zullen we dan meer moeten gaan samenwerken en
actiever de klanten benaderen. Dat geldt ook voor
de installatietechniek.’
Sluitstuk begroting
‘Kijken we bijvoorbeeld naar het binnenklimaat,
dan moeten we een bewoner geen warmtepomp
verkopen, maar een behaaglijke omgeving. Die
wens kun je vervolgens vertalen naar een afgebakende installatie, maar waarom verpakken we
het niet veel mooier? Als leverancier zoek je dan
samenwerking met een producent van vloerverwarming en een producent van dekvloeren. Zo borg je
de kwaliteit van jouw warmtepomp en garandeer je
de klant daadwerkelijk het comfort dat hij zoekt.
En laten we ventilatieroosters dan gelijk koppelen aan het plaatsen van drievoudig glas als de
kozijnen moeten worden vervangen. En dan niet
zozeer vanuit het oogpunt van energiebesparing,
maar vanwege de veiligheid. Bewoners zijn eerder
geneigd te investeren in veiligheid dan in energiebesparing. Aan ons dan de taak om de terugvertaalslag te maken naar juiste elementen die zowel
de woning verbeteren als het CO2-verbruik terugdringen. Zo doorbreek je ook het sluitstukprobleem.
Wanneer je de bewoner zelf laat kiezen door harde
feiten – noem het: verleiden – voorkom je dat het
binnenklimaat altijd weer het sluitstuk wordt van
een begroting.’
Volop werk
Van Nunen erkent dat het een hele opgave wordt
om de politieke doelstelling van 2050 te halen. Het
tempo moet echt omhoog. Ofwel, duurzame renovatie moet worden opgeschaald. Een spannende
uitdaging die hij de komende zes jaar met studenten
en docenten van Hogeschool Rotterdam aan gaat.
‘Ik vind het mooi om die passie over te brengen.
Het vakgebied is zo divers, we hebben te maken
met zaken als product, proces en samenwerking,
duurzaamheid, betaalbaarheid en individuele
kwaliteit. Iedereen kan er zijn eigen specialisme
in kwijt. De minor telt nu 25 studenten die zich
hebben aangemeld om zich te verdiepen in renovatie. Allemaal met een hands-onmentaliteit. Het
is toegepaste wetenschap. We onderzoeken samen
hoe we ideeën het beste kunnen omzetten in uitvoering. Mensen staan vaak niet stil bij de potenties
van deze markt. De renovatieopgave is enorm en
het aantal werkplaatsen dat het oplevert eveneens.
Hoe langer je erover nadenkt, hoe breder het begrip
wordt.’
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