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Duurzame renovatie van vastgoed 
in zes overzichtelijke stappen

Er zijn twee redenen om te kiezen voor een uit-
gebreide duurzame renovatie van een bestaand 
gebouw, zegt Kersten. “Ten eerste als het ge-
bouw zodanig geschikt te maken is dat het voor 
langere tijd – twintig jaar en langer – nog steeds 
bruikbaar is. En ten tweede als het gebouw zo-
veel waarde heeft voor stakeholders dat het ver-
antwoord is om opnieuw een flinke investering 
te doen. Dit is vaak het geval bij ‘emotioneel 
vastgoed’, zoals panden uit het begin van de  
twintigste eeuw met een monumentale uitstra-
ling, die zo karakteristiek zijn voor organisaties, 
dat organisaties ze graag willen behouden. Het 
Dr. Nassau College in Assen, waarvan een groot 
deel een provinciaal monument uit de jaren 60 
is, en dat in 2015 ingrijpend is verbouwd, is 
daarvan een mooi voorbeeld. Ook het uit de ja-
ren 70 daterende stadskantoor van de gemeente 
Hilversum is ingrijpend gerenoveerd en verduur-
zaamd en weer geschikt gemaakt voor een nieu-
we levenscyclus. Bij gebouwen met een monu-
mentale status, zoals ook het oude ministerie 
van Economische Zaken in Den Haag, heb je bij 
een ingrijpende duurzame renovatie natuurlijk 
wel te maken met bijzondere spelregels. Dat be-
tekent dat je soms compromissen moet sluiten, 
want niet alles is haalbaar.”

Stap 1. De objectstatus
Wanneer er plannen gemaakt worden voor een 
duurzame renovatie van een bestaand gebouw, 
zijn er een aantal aspecten belangrijk, zegt 
Adriaanssen. Het eerste daarvan is de object-
status. “Je moet door een eerste scan snel in 
kaart brengen wat je in handen hebt en wat 
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dus je vertrekpunt is. Dat betekent dat je kijkt 
naar de esthetische waarde en naar de moge-
lijkheden in de vergunning, maar ook dat je 
naar het gebouw kijkt als ‘materialenbank’. 
Welke materialen en grondstoffen zijn er ge-
bruikt en welke daarvan zijn opnieuw bruik-
baar.” In dit stadium wordt ook de problema-
tiek van het gebouw in kaart gebracht. Kersten: 
“Een aantal basiszaken moeten daarbij altijd 
in orde te maken zijn: de functionaliteit en de 
veiligheid moeten gewaarborgd zijn en je moet 
er een zodanig comfort kunnen leveren dat er 
goed gewerkt kan worden. Aan die zaken doe 
je geen concessies.”
Een complicerende factor en een valkuil daarbij 
is dat bij de renovatie van een bestaand gebouw 
vaak niet altijd alles meteen duidelijk is en dat 
je dus tijdens de renovatie voor verrassingen 
kunt komen te staan. Adriaanssen: “Je stuit bij-
voorbeeld op asbest, je ontdekt dat je de hele 
luchtbehandelingsinstallatie moet vervangen en 
dat de hoogte daarvoor in het gebouw ontoerei-
kend is of je merkt dat vloeren of draagconstruc-
ties niet meer kunnen voldoen aan hedendaagse 
eisen.”

Rob Kersten is hoofd Expertisecentrum bij HEVO 
en Willem Adriaanssen is partner bij HEVO. 
HEVO is gespecialiseerd in huisvestingsadvies 
voor de hele levenscyclus, aanbestedingen en 
projectmanagement van kantoren, bedrijfsge-
bouwen, leisuregebouwen, zorg en onderwijs.
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Stap 2. Aanpasbaarheid en flexibiliteit
Een tweede stap is om te kijken naar de aan-
pasbaarheid en flexibiliteit. Kersten: “Je moet 
goed kijken naar de match tussen de objectsta-
tus en je wensenpakket.” Adriaanssen licht toe 
welke aspecten daarbij moeten worden geana-
lyseerd: “Het gaat onder meer om de draagcon-
structie, zones voor natte cellen, leiding-
schachten en ontsluitingen. Maar bijvoorbeeld 
ook over de gevelopzet. Zijn de delen voldoen-
de gescheiden zodat onderdelen kunnen wor-
den vervangen en de energetische prestatie 
veel hoger wordt?”
Kersten wijst erop dat organisaties zich moeten 
realiseren dat een grondige renovatie net zo 
duur kan zijn als nieuwbouw. “Daarom moet je 

je goed realiseren wat de renovatie je waard is. 
In geld, maar ook in duurzaamheid.” Adriaans-
sen vult aan: “Je moet ook in beeld houden 
waarom je grondig renoveert: namelijk om weer 
een toekomstbestendig gebouw te krijgen, een 
vitaal object dat de dynamiek van de komende 
decennia kan accommoderen. Want de tijd van 
‘single tenant’-gebouwen in vastgoedland is de-
finitief voorbij. Elk stuk vastgoed moet een be-
hoorlijke mate van flexibiliteit en aanpasbaar-
heid hebben, want alles wat je nu bedenkt 
verandert en bovendien in een veel hoger tempo 
dan vroeger.”

Stap 3. Programmering gebouw
Na het in kaart brengen van de objectstatus en 
de aanpasbaarheid en flexibiliteit is het van be-
lang om goed te kijken naar de functieprogram-
mering van het gebouw: hoe gaat het gebruikt 

worden, welke functies komen erin en wat is 
een slimme mix aan functies, zodat het goed 
gebruikt gaat worden. Adriaanssen: “Kortom, 
je kijkt naar de programmering van functies. 
Daarbij stel je jezelf de vraag: waarom zouden 
de afnemers van het vastgoed juist in dat vast-
goed gaan zitten? En hoe zorg je ervoor – ook 
door te kijken naar het bijbehorende serviceni-
veau – dat het kantoor een bruisende commu-
nity wordt in plaats van een ouderwets star 
kantoor.”
In dit stadium moet ook worden gekeken hoe 
het gebouw geschikt gemaakt kan worden voor 
de hedendaagse 24/7-economie en hoe een 
hoge bezetting en benutting kunnen worden 
gerealiseerd. Bovendien moet op een rijtje wor-
den gezet welke gebruiksconcepten er voor de 
verschillende groepen gebruikers in het ge-
bouw komen.

Stap 4. Financial engineering
De volgende stap is om de businesscase inte-
graal rond te krijgen. Adriaanssen: “Wij noemen 
dat financial engineering van de businesscase. 
Daarbij kijk je enerzijds naar de optimalisatie 
van de verwachte opbrengsten en anderzijds 
naar de kosten van renovatie en de exploitatie 
van het gebouw in de nieuwe situatie. En je kijkt 
naar de Total Cost of Ownership. Bij de energie-
kant maak je daarbij gebruik van een energie-
model om het energieverbruik in de nieuwe situ-
atie te voorspellen. Zijn er wellicht 
energiestromen die je in de omgeving van het 
gebouw kunt genereren: zijn er panden waar-
mee energie-uitwisseling kan plaatsvinden? 
Kunnen we het gebouw loskoppelen van het gas-
net? Pas als die businesscase positief is, ga je 
over naar de volgende stap.”

Stap 5. Meenemen stakeholders
Die volgende stap is het meenemen van de sta-
keholders. Adriaanssen: “In deze fase neem je in 
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cocreatie de stakeholders mee in de conceptont-
wikkeling. Het is van belang om de gebruiker 
vroegtijdig enthousiast te maken over de poten-
tie van het bestaande vastgoed. Dat vraagt na-
melijk veel verbeelding en veel mensen zijn 
moeilijk of niet in staat om door bestaande 
structuren heen te kijken en zich voor te stellen 
wat het kan worden. Dus moet je ze daarbij hel-
pen. Wij hebben dat bijvoorbeeld meegemaakt 
bij de vernieuwbouw van Avans Hogeschool in 
Breda, waarbij twee onderwijsgebouwen uit de 
jaren 80 en de bijbehorende historische villa in 
2015 ingrijpend zijn gerenoveerd en verduur-
zaamd.”
Kersten vult aan: “Het is ook belangrijk om de 
verwachting rond het tempo goed te managen. 
Mensen verwachten dat renovatie veel sneller 
gaat dan nieuwbouw, maar de verschillende 
stappen kosten nu eenmaal tijd. Bovendien is re-
novatie in de praktijk vaak ook complexer dan 
nieuwbouw. Bij een nieuwbouwtraject begin je 
rustig vanuit een visie met een beperkt aantal 
gegevens en gefaseerd wordt dat meer. In een 
bestaand vastgoedtraject daarentegen heb je 
vanaf dag 1 een grote hoeveelheid details van 
veertig jaar historie.”
Dat managen van de verwachtingen geldt ook 
voor de financiën. Adriaanssen: “Om dat te on-
dervangen bieden we opdrachtgevers vaak aan 
dat we niet alleen de renovatie realiseren, maar 
ook nog een aantal jaren verantwoordelijk zijn 
voor de exploitatie. Waarbij we garanties geven 
op de exploitatiekosten en een aantal jaren zelf 
het risico dragen.”

Stap 6. In gebruik of leeg
Voordat begonnen wordt met de renovatie moet 
bepaald worden of het gebouw tijdens de reno-
vatie in gebruik blijft of dat het leeg staat. Adri-
aanssen: “Het maakt namelijk nogal wat uit of 
er tijdens de renovatie nog honderden gebrui-
kers door het pand lopen.” Kersten vult aan: 
“In het laatste geval zul je moeten kiezen voor 
een fasering van de werkzaamheden en voor 
het treffen van tijdelijke voorzieningen waar 
nodig. Bouwkundig is dat het meest eenvoudig: 
je zet een aantal schermen neer. Installatie-
technisch is het verhaal echter gecompliceer-
der.”

Beleggers
Adriaanssen ziet dat met name beleggers nog 
weinig doen aan het renoveren van bestaande 
kantoren, zelfs als die huisvesting slecht ren-

deert. “Dat komt omdat het destijds is neerge-
zet om het een aantal jaren te exploiteren en 
niet om het na een tijdje te renoveren. Ik hoop 
dat de wetgeving van minister Blok, die bepaalt 
dat kantoren in 2023 minimaal energielabel C 
moeten hebben, hier verandering in brengt.” 
Bovendien zijn er ook voor beleggers motieven 
om juist wel voor renovatie te kiezen. Adriaans-
sen: “Ten eerste omdat als je het slim aanpakt 
je tegen lagere investeringen dan bij nieuw-
bouw een pand krijgt waarmee je weer mini-
maal twintig jaar vooruit kunt. Ten tweede om-
dat je daarmee je klanten behoudt of nieuwe 
aantrekt, waardoor je opbrengsten genereert. 
En ten derde de duurzaamheid: nieuwbouw re-
aliseren veroorzaakt veel meer CO2-uitstoot en 
materiaalbeslag. Daarom kun je beter het casco 
hergebruiken en materialen en systemen die je 
niet meer kunt gebruiken terug in de keten van 
de circulaire economie brengen.” Dat laatste 
lijkt heel idealistisch, maar volgens Adriaans-
sen kun je het ook anders zien: “Beleggers 
gaan steeds meer inzien dat duurzaam vast-
goed beter rendeert. In verhuurbaarheid, maar 
ook in restwaarde.”
Meer lezen over renovatie: http://www.hevo.nl/
advies-bouwmanagement/renovatie-renoveren.

Een nieuw duurzaam stadskantoor in Hilversum met maximale dienstverle-
ning, op één centrale plek

verduurzaming vastgoed


