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Verduurzamen gaat niet vanzelf  

 

Eveline Botter staat voor de Green Deal met scholen en het 

verduurzamen van vastgoed. Ze kan gerust de 'duurzame 

bouwvrouw' van de publieke sector worden genoemd. En dat is 

niet altijd gemakkelijk. In een openhartig interview legt ze uit 

welke obstakels ze tegenkomt en deelt ze haar persoonlijke 

ervaring. Lees meer...  
 

Start uitvoering Green Deal scholen  

 

Eind oktober 2015 is het uitvoeringsprogramma Green Deal 

Scholen gepubliceerd, waarmee schoolbesturen geholpen 

worden hun gebouwen te verduurzamen. De activiteiten in het 

uitvoeringsprogramma hebben tot doel te komen tot een 

gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. Lees 

meer...  
 

Innovatief uitbesteden onderhoud  

 

Een groot deel van het onderhoud wordt traditioneel uitbesteed, 

blijkt uit een ronde langs gemeenten. Er zijn gemeenten die het 

anders doen, zoals Rotterdam. Die heeft het vastgoedbezit in 

clusters verdeeld en per cluster een marktpartij geselecteerd die 

het onderhoud doet. Rob van der Grient, projectmanager 

Vastgoed, deelt zijn ervaring en geeft tips. Lees meer...  
 

Wethouder Mark Pol dagvoorzitter  

 

Mark Pol, wethouder vastgoed, financiën en economische 

ontwikkeling in Almere, leidt u door de ochtend tijdens de 

landelijke vastgoeddag voor de publieke sector op 3 december 

2015. De laatste ontwikkelingen, resultaten van de 

samenwerkingsagenda, inspiratie en sessies die ergens op 

slaan. Zeker óók interessant en relevant voor bestuurders. Lees 

meer...  
 

En verder...  

 Een warm welkom aan Zenzo Maatschappelijk Vastgoed als nieuwe partner 

van Bouwstenen! 

 Moest de gemeente Heerlen in drie jaar tijd 4,4 miljoen euro toeleggen op 

een nieuw stationsproject, en is de bouw en exploitatie van muziekcentrum 

TivoliVredenburg in Utrecht een financiële flop. 

 Een blog van Wicher Schönau, TG: hoe bereiken ‘lastige vragen' over publieke 

bouwprojecten de bestuurstafel? 

 Stelt de provincie Gelderland voor om 6 miljoen te investeren in vijftien 
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bouw- en herbestemmingsprojecten om leegstand aan te pakken. 

 Komt er een nieuwe Green Deal voor duurzaamheid in zorg(vastgoed). 

 Legt Hans Korbee (RVO) nog een keer uit waarom energie-innovaties massaal 

mislukken. 

 Is in Almere een driedubbel duurzaam zwembad in aanbouw en komen er in 

Alphen aan den Rijn 140 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. 

 Is de leegstand in Amersfoort niet langer acceptabel, concludeert men op een 

bijeenkomst over woningnood op 5 november. 

 Betaalt de overheid mee aan herbestemming van monumentale panden. 

 Staat de leefbaarheid in het dorp Balk onder druk door leegstand; aanleiding 

voor project herverkaveling. 

 Een onderzoek naar gemeentelijke herbestemming in krimpgebieden. 

 Gezocht: industrieel erfgoed als huisvesting voor opleidingsinstituut, wie geeft 

de gouden tip? 

 Mooie voorbeelden herbestemming: van klooster tot zorghuis in Etten-Leur, 

van klooster naar hotel met leer-werkplaats voor jongeren met afstand tot de 

arbeidsmarkt in Den Bosch en is het leegstaande Elseviergebouw in 

Amsterdam getransformeerd tot 244 betaalbare studentenwoningen. 

 Wachten duizenden kerken op een nieuwe bestemming. Wellicht helpt dit 

stappenplan herbestemming kerkgebouwen van de St. Kerkelijk 

Waardebeheer u op weg. 

 Vijf vragen aan Petra Rutten, Heijmans directeur maatschappelijke 

ontwikkeling, over vluchtelingen, transformatie en de 

huisvestingproblematiek. 

 Thomas Rau in VPRO Tegenlicht over het einde van bezit en de tijdelijkheid 

van vastgoed. 

 'Het internet der dingen komt op stoom’; ook relevant voor 

(vastgoed)management. 

 Zijn we razend benieuwd naar uw ervaringen met informatiesystemen voor 
vastgoed- en facility management. 

Onze Najaarsbijeenkomst vindt plaats op 3 december 2015. Op de speciale 

website vindt u meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden.  

 

 

 

Ook meedoen?  

Wilt u partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Nu met verlaagde partnerbijdrage 

voor kleinere gemeenten, scholen, corporaties en maatschappelijke organisaties. 

Meer en actiever betrokken bij ons ontwikkelwerk, meer profijt en voordeel. En 

natuurlijk veel leuker. 

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En gebruik elkaars kennis via onze 

LinkedIn-groep!  
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Alkmaar, Almere, Alphen aan den 
Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, bbn, Bergen op Zoom, 
BCOU, BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Den Haag, Deventer, 
Dordrecht, Ede, Enschede, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, GeoTax, Gouda, Groningen, 
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Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, 
Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, 
Ministerie BZK, Moerdijk, Movisie, My Public Roof, Nijmegen, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek 
advocaten, Portaal, Reliplan, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, 
Stadslander, Stimuland, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Weller, 
Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, 
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een 
mail naar portal@bouwstenen.nl  
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