
 
  

Scholenhulp energiebesparing 

 

Het programma ‘Scholen besparen energie’ ondersteunt schoolbesturen 

in het primair en voortgezet onderwijs bij het treffen van 
energiebesparingsmaatregelen die eenvoudig zijn te realiseren en 

weinig kosten. Lees meer ... 
 

Lagere stroomspanning: 5% besparing 

 

Door de spanning op het electriciteitsnet te verlagen kan de energie-
rekening met ongeveer 5% omlaag, blijkt uit ervaring van de gemeente 

Nieuwegein. Ook de gemeente Almere bespaart energie via een lagere 
stroomspanning. Ze delen hun ervaring in het kader van de estafette 

praktijkervaring. Wie volgt? Lees meer .... 
 

Gasloze Gemeentewerf 

 

De nieuwe gemeentewerf van De Fryske Marren voorziet voor de helft in 

haar eigen energiebehoefte. Op het terrein staat ook het eerste gasloze 

gebouw in de gemeente. Een werf met een voorbeeldfunctie, zegt Auke 
Tenhage, projectleider van de gemeente. Hij deelt zijn ervaring en de 

tekeningen van de werf. Lees meer .....  
 

Veel uitzoekwerk voor info-plicht 

 

'De informatieplicht Wet milieubeheer vraagt veel uitzoekwerk,' zegt Leo 

van Wijchen van het Carmel College; 'ook als er al veel data 
beschikbaar is'. Hij deed met een school in Emmen mee met een pilot 

en gebruikte daarbij één van de door Facilicom opgestelde checklists. 

Nog 53 locaties te gaan. Lees meer ....   
 

En verder... 

• Een nieuwe (scholen) partner. Welkom Stichting Archipel 

• Wordt het gemeentehuis Renswoude (UT) verbouwd 

• Krijgt dorpshuis in Zuidwolde (DR) een nieuwe toekomst dankzij lening 
• Is vernieuwd gemeenschapshuis in Blitterswijck (LB) geopend 

• Neemt gemeente Bergeijk (NB) het onderhoud van theater De Hunnebergen op zich 
• Krijgt Losser (OV) een nieuwe duurzame sporthal zonder gasaansluiting 

• Krijgen Reehorstclubs een nieuwe sporthal met subsidie van gemeente Ede (GD) 
• Herinnert minister Bruins men eraan dat de informatieplicht ook geldt voor sportclubs 

• Roept het rijksinitiatief De Bouwagenda in Trouw scholen op om te verduurzamen 
• Is de beslisboom voor verduurzaming van schoolgebouwen geactualiseerd 

• Wordt NEN-EN 16309 in de praktijk nauwelijks gebruikt, maar biedt het 

goede aanknopingspunten voor circulaire gebouwen. 
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https://www.ed.nl/kempen/bergeijk-neemt-onderhoud-theater-de-hunnebergen-op-zich~a4d7cadb9/
https://www.ivvd.nl/nieuwe-duurzame-sporthal-zonder-gasaansluiting-voor-losser/
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Bijeenkomsten 

 

Bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is, staan gepland op: 

• 23 mei: Kennisdag Sport en Duurzaamheid 
• 6 juni: Actualiteitencollege Informatieplicht  

• 13 juni: Expertmeeting Anders organiseren van onderhoud voor 
verduurzaming 

• 19 juni: Informatiemanagement (programma volgt) 

• 28 november: Jaarbijeenkomst 

De netwerkbijeenkomsten staan gepland op: 

• 23 april: Routekaarten verduurzaming (Verduurzaming) 

• 25 april: Fiscaliteit & verduurzamen (Financiële Experts) 
• 6 mei: Wet milieubeheer (Juridische Zaken) 

• 8 mei: RodeKersen 
• 16 mei: Strategische vraagstukken (Corporaties) 

•  22 mei: Energie besparen in breder perspectief (Onderwijs) 

Verder diverse bijeenkomsten en cursussen van andere organisaties. Zie 
het complete overzicht. 

 

Diverse vacatures 

 

Diverse vacatures bij Bouwstenen-partners waaronder een beleidsadviseur, 
een portefeuillemanager, vastgoedspecialisten en projectmanagers. 

Misschien iets voor jou? En mooi als je bij je transfer mee kan (blijven) 
doen met één van onze netwerken. Lees de vacatures ... 

 

Wisdom of the crowd 

 

Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. U kunt 
met allerlei vragen bij ons platform terecht. Lees hier hoe het werkt en 

ook u gebruik kunt maken van de 'wisdom of the crowd'. Lees meer .... 

 

Meedoen? 

Deelnemen aan het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden. Hoe meer 

partners, hoe beter we samen onze doelstellingen in het maatschappelijk vastgoed kunnen 
bereiken! 

 

Wilt u de laatste inzichten en ontwikkelingen volgen? Lees onze gratis nieuwsbrief, volg ons 
op Twitter en Facebook en maak gebruik van de kennis van andere professionals in 

maatschappelijk vastgoed via de LinkedIn-groep van Bouwstenen. 
 

Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mail 
aan portal@bouwstenen.nlo.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'.    

 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Ad Hoc, Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn, 

Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, Axxerion, BAM facilitymanagement, bbn 

adviseurs, BEL-combinatie (Blaricum, Eemnes, Laren), Bergen op Zoom, BCOU, BMC, Breda, Bronckhorst, BNG Bank, Buren, 

Capelle aan den IJssel, Carmelcollege, Cleverstone, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den 

Helder, Deventer, Dordrecht, Dronten, Duiven, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Epe, Facilicom Solutions, Facility 
Kwadraat, Fakton, Florion, Fryske Marren, Gelderland, Gilde Opleidingen, Gooise Meren, Gouda, Groningen, Haagse Scholen, 

Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Hodes-Huisvesting, Hollands Kroon, 

Honeywell Building Solutions, Horst aan de Maas, Houten, Installect, Kadaster, Katwijk, KIEN Facility Management, Kind en 
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Onderwijs Rotterdam, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Langedijk, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht, 

Middelburg, Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noord-Brabant, Noordenveld, Oisterwijk, 

Onderwijsgroep Buitengewoon, Overbetuwe, Overijssel, Oss, Plandatis, PO-Raad, Prequest, Qua Wonen, Raderadvies, 

RedShare, Republiq, Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal 

HaskoningDHV, RPS, Servicecentrum Drechtsteden, Scobe Academy, SKPO, SKPOEL, SRO, Sudwest Fryslan, Sweco, 

Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Tabijn, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, Uden, Uithoorn, 

Utrecht, Venlo, VNG, Voorschoten, VO-raad, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Woonwaard, 

Zaanstad, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. 

Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl 

 

http://www.bouwstenen.nl/node/13140?_ga=2.60860138.712240034.1500880752-555783684.1497343169
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