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LEREN VAN HET VERLEDEN
Hoe krijg je met name bewoners echt enthousiast voor vergaande energiemaatregelen in hun (huur-)
woningen? En hoe zorg je dat de maatregelen die je treft ook daadwerkelijk bijdragen aan het behalen 
van de gestelde doelen? Met die vragen in het achterhoofd zijn in een onderzoek van Nyenrode 
Business Universiteit de circa twintig jaar woonervaring in zes Nederlandse eco-wijken nagetrokken. 
In de eco-wijken van toen zijn immers de innovaties van destijds toegepast. En niet alleen op 
energiegebied maar ook met betrekking tot andere milieuthema’s. Zijn deze wijken door de jaren heen 
fijne wijken geworden en gebleven? En hebben de getroffen duurzaamheidsmaatregelen daar invloed 
op gehad? Dat was de vraag die centraal stond in het onderzoek. Als metafoor bij het onderzoek 
diende het oplichtende hersenkwabje dat in een medisch scanapparaat zichtbaar wordt wanneer 
mensen iets waarnemen waar ze echt enthousiast van worden. Is het mogelijk een dergelijk effect ook 
tot stand te brengen bij een woningrenovatie met hoge energie-ambities? En zo ja, hoe dan?

Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen werd de lat hoog gelegd in het onderzoek. Er werd 
niet simpelweg gezocht naar een link met ‘tevredenheid’ maar naar een koppeling met een hoger doel: 
‘geluk’. Want een geluksbeleving vormt een veel sterkere emotie dan een gevoel van tevredenheid en 
daarmee ook een grotere stimulans om minder aantrekkelijke maar soms onoverkomelijke neveneffecten 
– een hogere prijs, overlast, ...  – te accepteren.

Onderzoek naar ‘geluk’ staat de laatste jaren hoog op de wetenschappelijke agenda. Ook, in toenemende 
mate, onderzoek naar de relatie ‘geluk en (woon)plek’. In het onderzoek zijn diverse recente bevindingen 
op basis van deze soms zeer grootschalige onderzoeken als uitgangspunt genomen (in de vorm van 
een literatuurstudie). De resultaten hiervan zijn gelegd naast de ervaringen en meningen van bewoners 
over de zes onderzochte eco-wijken. Vervolgens zijn de conclusies van deze vergelijking voorgelegd 
aan professionals die nu intensief bij de opgave van vergaande energiebesparing in de bestaande 
woningbouw zijn betrokken. Wat kun je volgens hen leren van de ervaringen uit het verleden? 

Het onderzoek laat zien dat er zeker op wijkniveau vooral veel positieve lessen te leren zijn. De wijken 
worden nog steeds erg aantrekkelijk gevonden en dat is vooral te danken aan de inrichting van het 
openbaar gebied. Het groen, het water, de autovrije straten,…  Op woningniveau ligt dat wat anders. 
Bewoners waren over het algemeen wel tevreden over het hun woning, maar er bleek toch ook wel een 
en ander te klagen. Diverse milieumaatregelen van destijds bleken over langere termijn bijvoorbeeld 
niet het beoogde effect te behalen. ‘Dat doen we dan toch niet meer!’ luidde de eerste voor de hand 
liggende reactie van de hedendaagse professionals. 

Echter: de mechanismen achter de besluiten en keuzes van destijds die niet zo succesvol uitpakten, 
lijken ook nu vaak te gelden. We trappen nog geregeld – echter op andere wijze – in dezelfde vallen, 
blijkt een belangrijke les van het onderzoek te zijn. Daarom zijn de resultaten vertaald naar vragen die 
die achterliggende valkuilen verduidelijken. Lessen uit het verleden, noemen we die vragen die wat de 
onderzoekers betreft bij elk hedendaags (renovatie)project met hoge energieambities gesteld zouden 
moeten worden. Het betreft 16 vragen die vervolgens in deze publicatie elk door middel van een 
persoonlijke blog van Anke van Hal worden toegelicht. Een deel van deze blogs is eerder verschenen op 
www.homemates.nl. Ook het gehele onderzoeksrapport is daar te downloaden.



1. Zijn onderdelen van gekozen technieken ook op langere termijn 
nog verkrijgbaar?
   2. Kunnen de gekozen technieken neveneffecten  
   hebben die het woongeluk van bewoners op   
   woningniveau kunnen beperken? 
3. Leiden de gekozen technieken ook tot de beoogde (energie)
prestaties bij ander gedrag van bewoners dan waarvan nu wordt 
uitgegaan?
   4. Kunnen de gekozen technieken vervangen   
   worden wanneer er betere alternatieven    
   voorhanden zijn?
5. Functioneren de gekozen technieken ook over de langere 
termijn?
   6. Kunnen alle gemaakte beloftes, ook over de   
   langere termijn, worden nagekomen?
7. Krijgt de leefomgeving (publieke ruimte) ook een 
kwaliteitsimpuls?
   8. Dragen de duurzaamheidsmaatregelen bij aan  
   kwaliteiten die algemeen worden gewaardeerd  
   (of worden ze daarmee gecombineerd)?
9. Zijn de energiebesparende maatregelen van invloed op het 
gebruik van woning of wijk?
   10. Is op voorhand bekend wat er speelt in de   
   wijk en wat bewoners belangrijk vinden?
11. Zijn er afspraken gemaakt over de langere termijn (en zijn die 
gewaarborgd)?
   12. Kunnen (technische) problemen snel    
   verholpen worden? 
13. Is nazorg gegarandeerd?
   14. Zijn bewonersinitiatieven meegenomen in   
   het project
15. Is rekening gehouden met uiteenlopende reacties op 
duurzaamheid?
   16. Is nagedacht over mogelijke consequenties  
   van beslissingen nu op langere termijn (en hoe   
   negatieve consequenties te voorkomen)?



DUITSE DINGEN
Zijn onderdelen van gekozen technieken ook op langere termijn nog verkrijgbaar?

Stel, je bent een renovatiespecialist en je gaat met een team van collega’s afkomstig uit verschillende 
sectoren aan de slag om een innovatief renovatieconcept te ontwikkelen dat bijzonder energiezuinig 
moet zijn. Je zoekt in binnen- en buitenland naar nieuwe producten en ontwikkelt als team nieuwe 
combinaties van grotendeels bestaande technieken. Uiteindelijk ontstaat er een innovatief concept dat 
wordt toegepast in een bestaande woning en goed blijkt te werken. Iedereen tevreden.

Tenminste, voor nu.

Maar wat is de situatie als dit slimme concept na een jaar of tien kuren begint te vertonen? Weten 
bewoners dan waar ze heen moeten met hun klachten? Doorziet een willekeurige installateur de slimme 
vondsten van het innovatieve team van destijds? Weet hij of zij waar de zo zorgvuldig geselecteerde 
onderdelen van de innovatieve technologie te verkrijgen zijn? Het zou mooi zijn wanneer standaard het 
antwoord op deze vragen ‘ja’ zouden luiden. Omdat er immers als vanzelfsprekend is nagedacht over dit 
toekomstscenario van destijds. Maar een dergelijk antwoord niet voor de hand, tenzij professionals van 
toen en nu sterk van instelling zijn veranderd (en die indruk heb ik niet).

Gesprekken met bewoners van eco-wijken uit de jaren negentig maken duidelijk dat er destijds maar 
weinig over toekomstige problemen werd nagedacht. Zo vertelde een bewoner over zijn destijds 
innovatieve Duitse verwarmingssysteem waarvoor ten tijde van het gesprek (in 2015) nog steeds, 
wanneer er iets kapot gaat, een vervangend element in Duitsland gehaald moet worden. Duitsland was, 
in ieder geval destijds, immers de plek waar veel goede verwarmingssystemen vandaan komen. Gelukkig 
weet hij waar hij moet zijn, maar de kosten zijn buitensporig hoog. Het is echter overall nog steeds een 
prima systeem, dus vervangen is ook zoiets. Maar als hij nu kon kiezen, wist hij het wel: “nooit meer 
‘Duitse dingen’”.

De vraag is natuurlijk; hoe zit dat met onze innovaties van nu? Weten de ‘gewone’ installateurs daar 
straks raad mee? Zijn de onderdelen eenvoudig te verkrijgen als er iets stuk gaat? Of maken we ook nu 
nog dezelfde fout als destijds? Waarschijnlijk zijn de innovatieve producten van nu niet langer ‘Duits’, 
maar of ze straks makkelijk te verkrijgen zijn?  
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HET STOFZUIGERSUIZEN
Kunnen de gekozen technieken neveneffecten hebben die het woongeluk van bewoners 
op woningniveau kunnen beperken?

Onderzoek naar de relatie tussen ‘geluk en plek’ laat zien dat de relatie tussen ‘geluk’ en een 
Nederlandse standaard rijtjeswoning over het algemeen niet zo groot is. Uit onderzoek blijkt immers dat 
de geluksbepalende elementen op woningniveau vooral betrekking hebben op de ruimtelijke indeling. 
Spannende hoekjes, contrasten tussen privé en openbaar en tussen ordelijkheid en chaos, royale ruimtes 
en grote tuinen geven aanleiding tot dat zo bekende ‘verliefde gevoel’ dat mensen voor een woning 
kunnen hebben. En dat zijn nu niet meteen de kenmerkende eigenschappen van de op grote schaal 
seriematig ontwikkelde woningen uit bijvoorbeeld de jaren zestig en zeventig.

Niet dat het niet heel fijn wonen kan zijn in een Nederlandse rijtjeswoning. Ook het onderzoek in de 
Nederlandse eco-wijken laat zien dat mensen bijzonder tevreden en zelfs heel gelukkig kunnen zijn met 
hun woonsituatie in een rijtjeswoning. Dat geluk vindt echter meestal niet zijn oorsprong in de woning 
zelf, maar in van alles er omheen. De woning zelf moet meestal vooral ‘voldoen’. Hij moet voldoende 
groot zijn en vooral ‘goed functioneren’. Dat wil zeggen dat er geen sprake mag zijn van overlast. 
Niet van geluid, niet van temperatuur en niet van tocht. Ook moeten de toegepaste technieken doen 
waarvoor ze zijn bedoeld. Geen storingen dus, geen lekkages en geen wegrottend hout, om maar wat 
voorbeelden te noemen.

Dat alles klinkt logisch. Toch lijkt het erop dat enthousiasme van professionals voor duurzame 
maatregelen soms ten koste gaan van deze basisbehoeften. Wie kent niet de verhalen van bewoners die 
klagen over de luidruchtige maar o zo energiezuinige installaties op hun zolder bijvoorbeeld? In het eco-
wijkenonderzoek waren er ook talloze verhalen op dit vlak. Bijvoorbeeld over zolders die grotendeels 
werden ingenomen door (destijds) innovatieve technieken. ‘Het was zo onhandig ingedeeld!”, vertelde 
een bewoner die daarom op eigen initiatief alles weer had veranderd. Een andere bewoner vertelde over 
het centrale stofzuigersysteem in zijn woning. Zo’n twintig jaar geleden waren de meeste mensen blij 
met een dergelijk systeem. Je hoefde je alleen maar een slang te verplaatsen die je in elke kamer kon 
‘inpluggen’ en een groot voordeel was bovendien het gezondheidseffect; stof werd centraal verzameld 
en verspreidde zich niet langer door het huis. We kwamen nog steeds bewoners tegen die tevreden 
waren, maar we spraken ook een bewoner aan wie deze voordelen niet waren besteed. De ‘inpluggaten’ 
maken dat je op veel plekken geen kast kan zetten, maar ook het suizen van het systeem vond hij 
uitermate irritant. Hij maakte er dan ook geen gebruik meer van.

Welke neveneffecten van duurzame maatregelen die we nu treffen, gaan de bewoners zo irriteren dat ze 
bereid zijn de hele maatregel overboord te gooien?
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Leiden de gekozen technieken ook tot de beoogde (energie)prestaties bij ander gedrag 
van bewoners dan waarvan nu wordt uitgegaan? 

Wie al wat langer meeloopt in de wereld van duurzaam bouwen, weet dat serres in het verleden een 
uiterst populaire milieumaatregel in de woningbouw waren. Het waren constructies van enkel glas die 
tegen of tussen woningen en soms zelfs er helemaal overheen gebouwd werden.  Serres waren bedoeld 
als semi-buitenruimtes die het mogelijk maakten al vroeg in het voorjaar (en ook laat in het najaar) in 
je woning te genieten van de zon. Het positieve milieueffect was dat ze de binnenlucht van de woning 
voorverwarmden, waardoor je minder hoefde te stoken. 

Nu zie je serres in nieuwbouwwoningen nauwelijks meer en dat heeft een reden. Want wat bleek een 
risico? Bewoners die hun serre onhandig klein vonden of behoeften hadden aan ruimte konden zonder 
veel problemen de (zwaar geïsoleerde) buitengevel openen en die kleine serre bij de woning trekken. 
Het gevolg daarvan was niet alleen een mooie grote woonkamer, maar ook een buitengevel van enkel 
glas en een bijzonder hoog energieverbruik. We kwamen dat ook af en toe tijdens ons onderzoek tegen. 
Het serre-syndroom ontstond en bouwers en architecten lieten een dergelijke aangebouwde constructie 
voortaan liever achterwege. Of ze gebruikten al hun creativiteit om de serre zodanig vorm te geven dat 
het boven beschreven effect niet kon optreden.

We hebben dus geleerd van het bouwen met serres dat ander gedrag van bewoners dan verwacht, 
vergaande consequenties kan hebben. Maar zijn die lessen ook doorgetrokken naar andere maatregelen? 
Daar kan je je vraagtekens bij zetten. En professional vertelde ons dat er vaak warmtepompboilers in 
een woning aangebracht worden die alleen goed functioneren als de bewoners precies volgens de 
voorschriften ventileren. Als ze dat vervolgens onvoldoende doen, kan het apparaat niet genoeg warmte 
uit de ventilatielucht onttrekken en schakelt deze als vanzelf over op verwarming op een elektrische 
spiraal. Een bijzonder hoge elektriciteitsrekening is dan het gevolg. Het komt ook geregeld voor, zo blijkt, 
dat als die warmtepompen voor warmwater zorgen ze elektrisch gaan bijstoken als er meer water wordt 
gebruikt dan werd berekend. In een gezin met tienerdochters is dat al snel het geval (zo weet ik uit 
ervaring). 

Nog een voorbeeld: die uitblaaspunten van bijzonder energiezuinige luchtverwarmingssystemen. Wat 
gebeurt er als bewoners daar hun zo geliefde lange veloursgordijnen voor hangen? 

Van het serresyndroom zijn we genezen, maar als we bij ontwerpen blijven uitgaan van voorgeschreven 
gedrag van bewoners kunnen er nog veel andere syndromen volgen. 
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Kunnen de gekozen technieken vervangen worden wanneer er betere alternatieven 
voorhanden zijn?

We lachten hard mee met de bewoner die het ons vertelde: “Een installatie op zolder plaatsen voordat 
het dak erop zit! Zodat je de installatie alleen nog maar in stukken gezaagd kunt afvoeren wanneer 
hij moet worden vervangen! Hoe onnozel waren we destijds!”  Het lachen verging ons echter toen 
we bij navraag te horen kregen dat ook nu nog, bij ingrijpende renovaties waarbij zowel het dak als 
installaties worden vervangen, af en toe hetzelfde gebeurt. Ook dan vaak zonder na te denken over 
de consequenties bij vervanging. Het dak-dilemma is duidelijk: het is een stuk eenvoudiger – en 
waarschijnlijk ook goedkoper – om een installatie op zolder te plaatsen als het dak eraf ligt. Maar wie 
even verder in de tijd denkt, ziet ook meteen de bezwaren.

Gelukkig hoorden we ook een verhaal over een dergelijk project waarbij in het nieuwe dak een groot 
zolderraam was geplaatst die de mogelijkheid biedt om een installatie later te verwijderen en te 
vervangen. Voorlichting hierover aan de bewoners werd bij dit project erg belangrijk gevonden, want 
wanneer deze enthousiast het raam vervangen door een dakkapel, zitten ze later alsnog met een 
probleem. Er werden ons nog meer goede voorbeelden verteld. Zoals over de aanbouwunits voor 
installaties, zodat de installatie zich buiten de woning bevindt en eenvoudig vervangen kan worden. 

Maar we hoorden ook een verhaal over een renovatieproject waar in de plaats van de traditionele 
installatie een warmtepomp kwam die met bodemcollectoren werkt. Uit gewoonte – daar stond de oude 
installatie immers ook – werd de warmtepomp op zolder geplaatst. Een plek voor de installatie op de 
begane grond was handiger geweest, want deze keuze leidde tot een wirwar aan leidingen door het huis. 
Ook dit voorbeeld illustreert: een beetje nadenken over de consequenties van keuzes kan geen kwaad.

Dat de nasleep van dit soort slordigheden heel lang kan zijn, blijkt uit wat iemand vertelde naar 
aanleiding van dit dakverhaal. In de historische woning waarin hij woont, bevindt zich in de kelder nog 
steeds een ingemetselde kolenkachel. Die was destijds uiterst modern en nu dus niet meer weg te 
krijgen. Dus voordat het dak-dilemma zich voordeed, ontstonden er al kelder-kopzorgen. Wat is het 
volgende probleem dat we nu veroorzaken maar niet onderkennen?
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DE ZONNECOLLECTORZEPERD
Functioneren de gekozen technieken ook over de langere termijn?

Ik maakte het eerder zelf mee: een zonnecollector waarvan pas na jaren bleek dat hij nooit had gewerkt. 
Bij een van de eco-wijken kwamen we hetzelfde tegen, maar daar was de situatie nog wat schrijnender. 
De bewoners huurden daar namelijk de zonnecollectoren. Zij deden dat in het volste vertrouwen dat 
deze goed in de gaten werden gehouden. Hun eigen mogelijkheden daartoe waren beperkt, want 
vergelijken met een eerder verbruik konden ze niet. Het waren immers nieuwbouwwoningen. Pas 
na vele jaren bleek dat alle collectoren het al tijdens de eerste vorstperiode hadden begeven. De 
verhuurder controleerde de werking alleen direct na oplevering en had het falen ook niet in de gaten. 
Ingewikkelde discussies over terugbetalen van de jarenlange huurkosten waren volgens de bewoners het 
gevolg.

Het gebeurt dus nog steeds: energiezuinige installaties die het al snel opgeven zonder dat iemand 
het in de gaten heeft. En het gaat daarbij niet alleen om zonnecollectoren. De verhalen over niet-
functionerende warmtekrachtinstallaties zijn ondertussen overbekend. Vaak betrof het hier installaties 
waarvan pas bij controle bleek dat ze al lange tijd op kleine back-up-installaties draaiden. 

Bij renovaties is de kans wat kleiner dat het zo erg misgaat. Het verbruik voor en na kan immers 
vergeleken worden. De opkomst van de slimme meter helpt eveneens om het probleem te verkleinen. 
Die slimme meter richt zich echter nu nog alleen op het elektriciteitsverbruik. Daarom blijft het wijsheid 
een controlemechanisme in te bouwen voor de langere termijn, zeker bij innovatieve installaties. Niet 
goed functioneren is immers niet het enige gevaar. Het hele product kan met het falen ten onder gaan, 
zo leert het verleden ons.

Toen de problemen met de zonneboilers in de eco-wijken zich voordeden, speelden de media geen rol 
bij de discussies. Bij een foute aansluiting van balansventilatie met warmteterugwinning in een Vinexwijk 
betrokken de boze bewoners echter wel de media erbij, met als gevolg een grote terugval in populariteit 
van dit energiezuinige systeem. ‘De Vinex-ziekte’ noemde vakblad Cobouw destijds de ellende die dit 
met zich meebracht. 

Nu hebben we de social media. Bewoners hebben de pers niet meer nodig om hun frustratie de 
wereld in te brengen. We kunnen de problemen die daarvan het gevolg kunnen zijn daarom maar beter 
voorblijven, door goed te controleren. Ook over een langere periode. Zonnecollector-zeperds moeten 
immers worden voorkomen. En als dat niet lukt? Niet in welles-nietes-discussies verzanden, maar de 
problemen voor bewoners zo snel mogelijk oplossen en de ellende royaal compenseren. Ook dat leert 
het verleden.
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DE BONSAIBELOFTE
Kunnen alle gemaakte beloftes, ook over de langere termijn, worden nagekomen?

Op de tekening die het TUD-online-onderwijs voor professionals kenmerkt – dat is de cursus die we 
gemaakt hebben over ‘Energie Vriendelijke Renovatie Processen’ – staat een bewoner met een plantje 
in de hand. Voor velen is het een raadsel waarom, maar daar zit een verhaal achter: het inmiddels voor 
velen bekende verhaal van het Bonsaiboompje. Het betreft de pijnlijke ervaring van een bewoner uit 
Kerkrade die instemde met de renovatie van zijn woning op basis van de belofte dat zijn zorgvuldig 
gekweekte Bonsaiboompje gespaard zou blijven. En wat gebeurde er op de eerste dag van de 
bouwactiviteiten? Het boompje werd per ongeluk omgehakt met een verdrietige bewoner tot gevolg (zie 
voor het oorspronkelijke relaas het laatste stukje van de Kerkrade-video op http://happyrenovatie.nl/).

Nu laat dit Kerkrade-voorbeeld een uitzonderlijk geval van het niet nakomen van beloftes zien, maar 
er zijn er natuurlijk vele. Onze reis door het verleden leverde ook een paar mooie gevallen op. Om te 
beginnen natuurlijk de vele optimistische beloftes over de te behalen energiebesparing. Dat is een les 
die ondertussen alle professionals wel hebben geleerd: wees nooit te stellig met verwachte besparingen, 
want een bewoner hoeft maar iets anders te doen dan gedacht en het verhaal gaat niet meer op.

Ikzelf heb mij ook schuldig gemaakt aan een belofte die de tand des tijds niet kon doorstaan. Op 
basis van bepaalde onderzoeksgegevens durfden mijn collega’s en ik twintig jaar geleden vrij stellig 
te beweren dat de houtsoort Western Red Cedar, als deze onbehandeld zou blijven, over de tijd 
mooi zou vergrijzen. Wat wij echter niet wisten is dat de oriëntatie daarbij van grote invloed is. Dus 
inderdaad, sommige gevels van Western Red Cedar werden zo mooi als wij destijds verwachten. 
Anderen echter een stuk minder. Alweer: voorzichtigheid bij stellige uitspraken is geboden. Maar ook 
het goed communiceren over gemaakte afspraken. Het omgehakte Bonsaiboompje zou eigenlijk bij elke 
professional blijvend op het netvlies moeten branden.

6



DE BUURT-BOOST
Krijgt de leefomgeving (publieke ruimte) ook een kwaliteitsimpuls?

Ik kom ze veelvuldig tegen: mensen die het over duurzaamheid hebben, maar eigenlijk energiezuinigheid 
bedoelen. Mensen dus die het over ‘het verduurzamen van woningen’ hebben, als het eigenlijk gaat over 
een transformatie op energiegebied. Ik snap het wel –tijdgeest en energieakkoord – maar ik merk dat 
ook dat ik me er flink aan erger.

Misschien komt dat doordat ik al een tijdje meedraai in dit vakgebied. Ik herinner me de lancering van 
het Nationaal Milieubeleidsplan Plus in 1990 nog heel goed. Daar zat namelijk een bijlage ‘duurzaam 
bouwen’ bij, de bakermat van het begrip, met een uitgebreide definitiebeschrijving. Die kwam erop 
neer dat duurzaam bouwen ging over de thema’s energie (inclusief verkeer), water, materialen, flora & 
fauna en gezondheid. Met die definitie ben ik dus opgegroeid en die strookt niet met die van nu. Is er 
misschien sprake van de bekende ‘vroeger was alles beter’-reactie?

Ik denk het eigenlijk niet. Mijn ergernis wordt namelijk ook gevoed doordat ik nu veel in Canada ben 
en daar die integrale en brede benadering van het begrip duurzaam bouwen overal WEL terugzie; en 
gelijk ook alle kansen die dat biedt. Ik zie talloze projecten waar energiebesparing van woningen tot 
stand komt doordat bewoners meegenomen zijn in een proces waarbij de hele wijk wordt aangepakt 
en er voortdurend relaties werden gelegd tussen energie in de woning, energie van transport, 
voedselproductie, gezondheid, werkgelegenheid, veiligheid en woongeluk. 

Met name dat laatste is interessant. Uit de vele publicaties over de relatie ‘geluk en (woon)plek’ blijkt 
namelijk dat hoogwaardig groen, openbaar water, en autoluwe omgevingen een belangrijke bijdrage 
leveren aan het welbevinden van bewoners. De duurzaam bouwenthema’s verkeer en flora en fauna 
hebben dus een bijzonder grote positieve impact op de woonbeleving. De ervaringen met de eco-wijken 
die in Nederland in de jaren negentig zijn gerealiseerd volgens de toenmalige definitie van duurzaam 
bouwen, bevestigen dit. De wijken worden nog steeds erg gewaardeerd. En dat komt vooral door, jawel, 
het groen, het water en het (deels) autovrij karakter.

En natuurlijk is het niet zo dat aan deze kwaliteiten van de woonomgeving geen aandacht meer wordt 
geschonken. Maar dat gebeurt vaak minder dan in het verleden, onder meer als gevolg van gemeentelijke 
bezuinigingen en de beperktere invloed van corporaties. En het is los komen te staan van het thema 
energie, waardoor dus kansen blijven liggen.

Mijn voorstel is daarom, als eerste stap, om het niet meer te hebben over de gebouwde omgeving 
energieneutraal of energienul maken, maar over klimaatbestendig maken. Het reduceren van het 
energiegebruik van woningen valt daar logischerwijs onder, maar ook het bestendig maken van de 
openbare ruimte tegen overmatige regenval en grote droogte door, daar komt het weer, het vergroten 
van het aandeel groen en water en het terugdringen van de verharding; o.a. door het beperken van 
autowegen. En het beperken van autowegen leidt weer tot veilige speelruimtes en ontmoetingsplekken 
en uiteindelijk, samen met dat water en groen, tot meer woongeluk.
Hoeveel win-wins wil je hebben? Laten we daarom de tijd snel achter ons laten dat je woningen die een 
enorme (energetische ) kwaliteitsimpuls hebben gekregen een ‘vlag op een modderschuit’ kunt noemen. 
Een woonomgeving die niet gelijktijdig met die woningen wordt opgeknapt, is een modderschuit. Een 
woonomgeving die wel gelijktijdig een duurzame kwaliteitsimpuls krijgt, is een bron van geluk. 
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DE KASTENKWESTIE
Dragen de duurzaamheidsmaatregelen bij aan kwaliteiten die algemeen worden 
gewaardeerd (of worden ze daarmee gecombineerd)? 

Een reis terug in de tijd door de eco-wijken van de jaren negentig levert af en toe een gevoel van 
vertedering op. Alsof je baby-foto’s terugkijkt. Wat waren we soms schattig naïef en idealistisch destijds! 
Dat gevoel komt vooral boven bij goedbedoelde duurzaamheidsmaatregelen die in de praktijk de plank 
volledig mis bleken te slaan. Om maar een voorbeeld te noemen: het afval scheiden stond destijds 
nog in zijn kinderschoenen en om dat te bevorderen werd in sommige woningen in eco-wijken een 
zogenaamde afvalkast in de woning geplaatst. We zijn bij onze rondgang door de wijken werkelijk 
niemand tegen gekomen die die kast ooit voor dat doel heeft gebruikt. Wel als kast, want aan kastruimte 
was altijd behoefte, maar niet voor het afval. In één project was er ook sprake vaneen zogenaamde 
koelingskast. Dit was een kast die zich eigenlijk buiten bevond en waarvan verwacht werd dat bewoners 
daar spullen in zouden stoppen die koel moesten blijven. En daardoor de koelkast minder gebruiken? 
En daardoor energie besparen? Ik was destijds bij veel van deze projecten betrokken, maar ook terug 
redenerend kon ik er geen overtuigend verhaal van maken. Het zal niet verbazen: ook over die kasten 
heb ik van niemand gehoord dat ze voor het betreffende doel werden gebruikt. 

We zijn met een aantal professionals om tafel gegaan om te komen tot producten van nu waarvan we 
verwachten dat die later van weinig nut zullen blijken te zijn geweest. We kwamen echter nergens op. 
Dat kan twee redenen hebben: of we zijn blind voor onze fouten of we doen het helemaal niet zo slecht. 
Ik durf niet te zeggen welke van de twee het is, maar ik weet wel dat we in plaats van op mislukkingen 
vooral uitkwamen op mooie combinaties van duurzaamheidsmaatregelen en dat wat mensen graag 
willen. De schoenenkast onder de verwarmingsketel in de portiek, bijvoorbeeld. Ik noem hem vaak 
omdat hij zo leuk is. Net als de vloerverwarming waardoor je geen radiatoren meer nodig hebt en 
dus meer ruimte in huis overhoudt, of de wandverwarming die je in de zomer ook voor koeling kunt 
gebruiken. De gezellige brede vensterbank als gevolg van buitengevelisolatie is er ook een. Maar ook 
het gebruik van leemstuc als wandafwerking om vocht en geurtjes op te vangen, de milieuvriendelijke 
muurverf met die heerlijke sinaasappelgeur. De overweging de energiemodule van een Nul-op-de-
Meter-woning te combineren met een pakjes drop-off-plek klinkt nu eveneens veelbelovend. 

Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of anderen wel op ‘de bloopers van later’ komen. Of nog leuker: 
nog mooiere voorbeelden hebben van duurzaamheidsmaatregelen die ook worden gewaardeerd door 
mensen die helemaal niet in energie of andere duurzaamheidsthema’s geïnteresseerd zijn. Laat het ons 
weten!
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HET KEUKENCOMPLEX
Zijn de energiebesparende maatregelen van invloed op het gebruik van woning of wijk? 
 

We moesten heel hard zoeken naar een antwoord op een vraag van een bewoner van een Eco-wijk uit 
de jaren negentig: “Waarom zijn de gesloten keukens eigenlijk zo ontworpen dat je er nooit een open 
keuken van kan maken?” Uiteindelijk, na lang graven in oude stukken, vonden we het antwoord. Dat was 
een energiebesparingsmaatregel. En waarom? Omdat het ventilatiesysteem dat destijds werd gebruikt 
op een hogere stand draaide in de keuken dan in de woonkamer. En bij een open keuken zou alles op 
een hogere stand moeten draaien en dat kostte extra energie. Helder.

Helder en betuttelend ook, denken we nu. En zoiets zagen we vaker. Wat te denken van een badkamer 
waarin geen bad past, omdat daarvoor veel warm water nodig is? Geen bad, minder warm water, minder 
energie. 

De overweging is te volgen en in de context van toen ook wel te snappen. Er was een nationaal 
duurzaambouwenbeleid. Er werd volop geëxperimenteerd en huizen werden toch wel verkocht. Want 
het is echt niet zo – wat nu vaak wordt gedacht – dat alleen milieubewuste mensen in dergelijke wijken 
gingen wonen. Zeker niet. Een groot aantal nam zelfs al dat duurzaamheidsgedoe maar op de koop toe, 
omdat ze gewoon op die plek wilde wonen. En als dat alleen duurzaam kon, dan maar duurzaam. En dat 
je daar na twintig jaar nog steeds last van hebt, zelfs al is de duurzaamheidsmaatregel niet duurzaam 
meer (de huidige ventilatiesystemen letten bijvoorbeeld niet zo nauw), nam men op de koop toe.

Nu kan dat niet meer, denken we. Met de huidige markt kan je het niet maken maatregelen te treffen die 
ingaan tegen de wensen en behoeften van bewoners. Maar betekent dat dat we het ook niet doen? Het 
is in dat kader interessant om de huidige renovaties met luchtverwarming te bekijken. Het gaat daarbij 
om een verwarmingssysteem met vaste uitblaaspunten, waarbij het leidingwerk veelal is ingestort in het 
beton. Die uitblaaspunten bepalen voor een groot deel de plattegrond van de woning. Je moet immers 
elke kamer kunnen verwarmen. 

Gegarandeerd komen er in de loop der tijd nieuwe systemen die een stuk flexibeler zijn. Iemand die over 
twintig jaar die ambitieuze projecten van nu bezoekt, krijgt dan zeker de volgende vraag: “Heb je enig 
idee waarom die uitblaaspunten destijds zo gemaakt zijn dat ze niet te verplaatsen zijn? Daar hadden ze 
toch, net als bij stopcontacten, iets flexibelers voor kunnen kiezen?” En verzin dan maar een antwoord. 
Het is gewoon onze wijze van werken van nu die de mensen van later klem zet. Net als vroeger.

9



Is op voorhand bekend wat er speelt in de wijk en wat bewoners belangrijk vinden?
 

We hebben heel veel geleerd van onze bezoeken aan de eco-wijken uit de jaren negentig. Heel veel. 
Maar een van de belangrijkste lessen is toch wel dat professionals maar in beperkte mate voor bewoners 
kunnen denken. Soms zitten ze er helemaal naast, zoals bij de afval- en alternatieve koelkast, die we 
een tijdje geleden bespraken. In die uitzonderlijke gevallen doen de bewoners helemaal niks of heel 
iets anders met de getroffen maatregel. Maar veel vaker geldt dat wat professionals bedacht hebben als 
‘aantrekkelijk’, maar door een deel van de bewoners aantrekkelijk wordt gevonden. 

Neem de parkeerplaatsen op afstand die kenmerkend zijn voor vrijwel alle eco-wijken. Veel bewoners 
vonden en vinden dat geweldig vanwege de veilige speelmogelijkheden van kinderen en de kans op 
sociale contacten, anderen vonden en vinden het nog steeds helemaal niks. Ook over het groen lopen 
de meningen uiteen. In de wijken waar de natuur wel heel erg de overhand kreeg, vinden sommige 
bewoners dat een positief iets, terwijl anderen zich groen en geel ergeren. Goed om te weten, maar je 
kunt natuurlijk niet iedereen z’n zin geven. 

Nu is het grote onderscheid tussen de eco-wijken van destijds en de bestaande wijken van nu dat de 
eco-wijken nieuw werden gebouwd. Er waren nog niet veel bewoners aan wie je wat kon vragen. Wat 
overigens niet wegneemt dat dat in bepaalde gevallen, met name het GWL-terrein in Amsterdam en 
EVA-Lanxmeer in Culemborg, wel werd geprobeerd. Daar werden mogelijk toekomstige bewoners 
intensief bij de planvoorbereiding betrokken. 

In wijken die opgeknapt moeten worden ligt dat anders. Daar zijn al bewoners. Daar ligt het dus 
helemaal voor de hand om hen intensief te bevragen over hun wensen. Het kan bijvoorbeeld voor heel 
veel bewoners heel aantrekkelijk zijn wanneer de renovatie geheel aan de buitenzijde van de woning 
plaatsvindt en er dus niemand binnen hoeft te komen. Er zijn echter ook bewoners die juist heel graag 
ook een aantal opknapklussen aan de binnenkant hadden gezien. In dat geval is het aanbieden van een 
keuze dus heel aantrekkelijk. Kiezen werkt altijd erg goed. Invloed uitoefenen draagt immers, zo bleek 
ook uit ons onderzoek, in grote mate bij aan een geluksgevoel. ‘Kiezen voor geluk’ zou een mooie slogan 
kunnen zijn. Goed rondvragen waar de behoeften liggen, helpt daarbij.
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DE VIJVERVERANDERING
Zijn er afspraken gemaakt over de langere termijn (en zijn die gewaarborgd)?

“Wat je beloofd hebt, dat doe je.” Ik kan die regel van mijn vader wel dromen. Iets beloofd, maar niet 
gedaan? Ik moest wel een heel erg goed verhaal hebben om hem daarin te laten berusten. 
Ik dacht er veel aan, aan die huisregel, tijdens het onderzoek naar de eco-wijken uit de jaren negentig. 
Want was werd er veel beloofd! En wat werden er veel beloftes niet nagekomen! Omdat er een wisseling 
van gemeenteambtenaar was en de nieuwe had geen idee wat zijn voorganger had afgesproken. Maar 
ook vaak uit gemakzucht en kostenbesparing. 

Voor de bewoners had het niet nakomen van beloftes vaak vergaande consequenties. Zo waren er 
wijken waar bewoners zich enorm ergerden, omdat toen zij hun eigen huis wilden bouwen er vergaande 
eisen aan duurzaamheid werd gesteld, maar een paar jaar later – toen de economie wat begon in te 
zakken – anderen vrij spel kregen en alles mochten doen wat eerder was verboden. Ook waren er wijken 
met strenge wooninstructies. Zo mocht er bijvoorbeeld in de winter geen zout worden gestrooid. En 
welke partij stapte al vrij snel van die afspraak af? De gemeente! Probeer dan maar als milieubewuste 
buurtbewoner je wat minder op het milieu georiënteerde buren van het zout strooien af te houden.

Maar de meest trieste verhalen hadden betrekking op het water en groen. De kwaliteit daarvan was, 
en is nog vaak, een grote trekpleister van de wijk. Wonen aan het water was de grote wens van veel 
bewoners die juist in eco-wijken werd vervuld. Met de toezegging dat de vijver goed onderhouden zou 
worden. Maar ja, goed onderhoud is duur. Dus op verschillende plaatsen werd enkele jaren later flink 
bezuinigd. Met als gevolg riet dat metershoog werden. Weg mooie uitzicht.

Een ander verhaal had betrekking op het groenonderhoud. Ook daarover waren goede afspraken 
gemaakt. De gemeente zou ecologisch gaan beheren. Maar ‘what’s in a word’? Na een aantal jaren 
kwamen er gemeenteambtenaren op het idee dat ecologisch ook gelijk kan staan aan ‘de natuur zijn 
gang laten gaan’. Oftewel: aan ‘niet onderhouden’. Wat toevallig ook nog eens goedkoper is, maar wel al 
het zonlicht voor bewoners weghaalt. 

Vraag je deskundigen naar voorbeelden van nu, dan wordt vrijwel meteen de salderingsregeling 
genoemd. De belofte was dat je geld zou krijgen voor de overtollige zonne-energie die je terug levert 
aan het net. Maar op die afspraak is de overheid al teruggekomen.
 
Ik hoor mijn vader grommen.
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DE VIJVERVERANDERING
Kunnen (technische) problemen snel verholpen worden? 

Niks is zo frustrerend als een niet functionerende installatie in je woning. Ik kan het weten, want ook 
het innovatieve energiesysteem dat bij mij werd geplaatst had lang last van maandagochtendproblemen. 
Daar staat echter tegenover dat ‘mijn’ installateur – want zo ga je zo’n man op een gegeven moment 
noemen – zich werkelijk in alle mogelijke bochten wrong om het probleem opgelost te krijgen. En het is 
hem gelukt. 

Dat was soms anders bij de pioniers in de eco-wijken, hoorden wij tijdens ons onderzoek. Het is 
natuurlijk ook niet zo raar dat er minder tijd voor je is als zich een probleem niet in één maar in vele 
woningen voordoet. Maar een bron van ergernis was het voor sommige bewoners wel. Volgens een 
bewoner die wij interviewden leidde het uitblijven van snelle hulp – met als gevolg daarvan langdurige 
problemen met de innovatieve energiezuinige installatie in hun woning – tot sterk verminderd 
enthousiasme voor ‘iets nieuws’. 

Dergelijke geluiden hoor je nu ook nog. Bij een recent ontwikkeld innovatief energiezuinig 
renovatieproject stond bij de bewoners op vrijdagavond iemand met een elektrische straalkachel voor de 
deur nadat hun verwarmingsinstallatie het weer eens had begeven. Dat is natuurlijk netter dan helemaal 
niks doen, maar de bewoners hadden liever gezien dat hij niet was weggegaan voor het probleem was 
opgelost. 

En natuurlijk is het niet raar dat ‘iets nieuws’ het niet meteen helemaal goed doet. Zeker bij nieuwbouw 
of een ingrijpende renovatie waarin nog bouwvocht zit, is het logisch dat het een tijdje duurt voordat 
alles precies naar wens functioneert. Maar omdat je weet dat het maar zelden meteen goed gaat, is 
het wel belangrijk dat niet na het installeren de professional geheel uit zicht verdwijnt. Het is al mooi 
als hij op oproep snel verschijnt. Maar nog mooier is het als hij, of zij, op eigen gelegenheid geregeld 
komt controleren en naregelen. Dat geeft vertrouwen. En werken aan vertrouwen is bij het plaatsen van 
innovaties in woningen een niet te onderschatten activiteit die tot over vele jaren zijn vruchten afwerpt. 
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VERGRIJZINGSVERANTWOORDELIJKE

Is nazorg gegarandeerd? 
 

Een reis terug in de tijd door de eco-wijken van de jaren negentig levert af en toe een gevoel van 
vertedering op. Alsof je baby-foto’s terugkijkt. Wat waren we soms schattig naïef en idealistisch destijds! 
Dat gevoel komt vooral boven bij goedbedoelde duurzaamheidsmaatregelen die in de praktijk de plank 
volledig mis bleken te slaan. Om maar een voorbeeld te noemen: het afval scheiden stond destijds 
nog in zijn kinderschoenen en om dat te bevorderen werd in sommige woningen in eco-wijken een 
zogenaamde afvalkast in de woning geplaatst. We zijn bij onze rondgang door de wijken werkelijk 
niemand tegen gekomen die die kast ooit voor dat doel heeft gebruikt. Wel als kast, want aan kastruimte 
was altijd behoefte, maar niet voor het afval. In één project was er ook sprake vaneen zogenaamde 
koelingskast. Dit was een kast die zich eigenlijk buiten bevond en waarvan verwacht werd dat bewoners 
daar spullen in zouden stoppen die koel moesten blijven. En daardoor de koelkast minder gebruiken? 
En daardoor energie besparen? Ik was destijds bij veel van deze projecten betrokken, maar ook terug 
redenerend kon ik er geen overtuigend verhaal van maken. Het zal niet verbazen: ook over die kasten 
heb ik van niemand gehoord dat ze voor het betreffende doel werden gebruikt. 

We zijn met een aantal professionals om tafel gegaan om te komen tot producten van nu waarvan we 
verwachten dat die later van weinig nut zullen blijken te zijn geweest. We kwamen echter nergens op. 
Dat kan twee redenen hebben: of we zijn blind voor onze fouten of we doen het helemaal niet zo slecht. 
Ik durf niet te zeggen welke van de twee het is, maar ik weet wel dat we in plaats van op mislukkingen 
vooral uitkwamen op mooie combinaties van duurzaamheidsmaatregelen en dat wat mensen graag 
willen. De schoenenkast onder de verwarmingsketel in de portiek, bijvoorbeeld. Ik noem hem vaak 
omdat hij zo leuk is. Net als de vloerverwarming waardoor je geen radiatoren meer nodig hebt en 
dus meer ruimte in huis overhoudt, of de wandverwarming die je in de zomer ook voor koeling kunt 
gebruiken. De gezellige brede vensterbank als gevolg van buitengevelisolatie is er ook een. Maar ook 
het gebruik van leemstuc als wandafwerking om vocht en geurtjes op te vangen, de milieuvriendelijke 
muurverf met die heerlijke sinaasappelgeur. De overweging de energiemodule van een Nul-op-de-
Meter-woning te combineren met een pakjes drop-off-plek klinkt nu eveneens veelbelovend. 

Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of anderen wel op ‘de bloopers van later’ komen. Of nog leuker: 
nog mooiere voorbeelden hebben van duurzaamheidsmaatregelen die ook worden gewaardeerd door 
mensen die helemaal niet in energie of andere duurzaamheidsthema’s geïnteresseerd zijn. Laat het ons 
weten!
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VERGRIJZINGSVERANTWOORDELIJKE

Zijn bewonersinitiatieven meegenomen in het project? 

Wat zo leuk is aan projecten waarbij bewoners vanaf heel vroeg worden betrokken, is dat zij initiatieven 
ontplooien die nog heel lang kunnen doorwerken. Ik zag dat in het verleden bij beide projecten waar ik 
zelf bij betrokken was: Ecodus en het GWL-terrein. Bij Ecodus kenden de kopers van woningen elkaar 
al lang voordat de woningen werden opgeleverd. En dat leidde tot een hechte band en tot initiatieven 
als gemeenschappelijk inkopen van milieuvriendelijke erf afscheidingen, overpadfeesten en meer van 
dergelijke zaken. Bij de officiële opening van het project bleken zelfs hele woonpaden versierd met de 
opbrengst uit de moestuinen, inclusief een prijs voor de beste opbrengst, en nog jarenlang werden er 
per pad activiteiten georganiseerd. Op het GWL-terrein borrelde het helemaal van de activiteiten die 
door bewoners, ondersteund door de buurtbeheerder, werden geïnitieerd. En eigenlijk bleek dit in meer 
of mindere mate voor alle eco-wijken te gelden. De duurzaamheidsambities bleken vrijwel overal een 
impuls te vormen voor sociale kwaliteit.

In bestaande wijken zie je dit soms ook gebeuren. Zeker in projecten waar – bijvoorbeeld omdat keukens 
worden vervangen – een tijdelijke ontmoetingsplek wordt gecreëerd, gebeuren mooie dingen. Buren 
die er al jaren wonen leren elkaar opeens kennen. Als professionals kan je daar dus op sturen. Maar wat 
je ook kan doen, is grondig nagaan of er al clubjes en activiteiten zijn in de wijk en kijken of je daarop 
kunt inhaken. Enthousiasme creëren is moeilijker dan inhaken op bestaand enthousiasme, leerde ik ooit 
van een gedragswetenschapper. Renovaties, zeker met hoge energieambities, geven vaak overlast. Wat 
enthousiasme is dus nooit weg.  
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DIVERSE DUURZAAMHEIDSDENKEN

Is rekening gehouden met uiteenlopende reacties op duurzaamheid?

Wat terug te vinden was in de geschiedenis van vrijwel elke eco-wijk die we bezochten: de bewoners die 
het meest actief waren, vanaf het begin al, waren bewoners die bewust voor de eco-wijk kozen vanwege 
het duurzame karakter. Zij kwamen daar ook het meest in contact met de mensen die professioneel 
betrokken waren bij de wijk en werden vaak ook het gezicht naar buiten toe. Daardoor ontstond vaak de 
indruk bij professionals en buitenstaanders dat het een bepaald ’soort’ mensen was dat voor wonen in 
die wijken koos. Maar dat is niet zo. In elke wijk wonen – in de ene eco-wijk wat meer dan in de andere– 
mensen met uiteenlopende opvattingen over duurzaamheid.  Maar het ligt in de menselijke aard om 
mensen over één kam te scheren en ze dezelfde karaktereigenschappen toe te kennen. 

Ik betrapte me er zelf ook op toen ik betrokken raakte bij de aanpak van de wijken met hoogbouw 
in Toronto. Het zijn de goedkoopste woningen van de stad, dus ik dacht automatisch dat daar vooral 
mensen zouden wonen met de laagste inkomens. Zodra je het je kunt veroorloven, vertrek je, was mijn 
idee (dat een vooroordeel bleek). De cijfers laten namelijk iets heel anders zien. Slechts een derde van de 
mensen die in die wijken woont ,heeft een laag inkomen. Veel mensen willen er graag blijven wonen als 
het financieel goed met ze gaat, omdat er veel verschillende nationaliteiten in groepen bij elkaar wonen. 
Het gevoel van gemeenschapszin is zo sterk dat mensen vanwege het voordeel van wonen tussen 
vrienden en familie allerlei nadelen op de koop toe nemen.

En ook bij renovaties met energieambities zie je het verschijnsel van ‘over één kam scheren’ optreden. 
Nog niet zo lang geleden hoorde ik een medewerker van een corporatie stellig beweren dat je bewoners 
niet te veel moest betrekken bij het renovatieproces en slechts een paar keuzes moet geven, omdat ze 
toch wel andere dingen aan hun hoofd hebben. Uit een recent onderzoek dat wij deden bleek echter 
dat je – juist omdat die bewoners andere dingen aan hun hoofd hebben – ze vroeg moet betrekken, 
omdat je dan nog de kans hebt een koppeling te leggen tussen de ingrepen op energiegebied en dat wat 
bewoners echt bezighoudt. En wat dat is, verschilt vaak van bewoner tot bewoner. 

Dé bewoner bestaat niet, is ondertussen een gevleugelde uitdrukking in de renovatiewereld. Maar de 
neiging om voor het gemak toch maar uit te gaan van dezelfde eigenschappen, is groot. En soms ook 
funest voor het succes van een project, leert de ervaring. Rekening houden met vele belangen is lastig, 
maar wel noodzakelijk. 
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DIVERSE DUURZAAMHEIDSDENKEN

Is nagedacht over mogelijke consequenties van beslissingen nu op langere termijn (en 
hoe negatieve consequenties te voorkomen)? 

Wat zou het mooi zijn als er echt glazen bollen bestonden; dat je werkelijk in de toekomst kon kijken en 
daar met al je plannen rekening mee kon houden. Dan hadden we waarschijnlijk beter dan nu het geval 
is in de jaren negentig ervoor gezorgd dat de woningen die we toen bouwden goed geschikt waren om 
thuis te werken. En hadden we rekening gehouden met de trits aan afvalbakken die in de loop der tijd de 
kleine tuintjes zijn gaan vullen. Wisten wij veel dat afval zo vergaand gescheiden zou gaan worden en dat 
thuiswerken een trend zou worden? 

Maar niet alles was onvoorspelbaar.  Als we een beetje hadden nagedacht, waren sommige problemen 
die zich over de tijd zijn gaan voordoen in de zes eco-wijken die we bezochten wel degelijk te 
voorkomen. Waar kwam bijvoorbeeld de grenzeloos optimistische gedachte vandaan dat minder 
parkeerplaatsen zou leiden tot minder autogebruik? Zover ik kan nagaan, was daar geen enkele indicatie 
voor. En het resultaat zijn de eco-wijken zo kenmerkende parkeerproblemen. Met betrekking tot de 
technologie was enig optimisme echter juist wel fijn geweest. We hadden toch wel kunnen verwachten 
dat er in de loop der tijd meer geavanceerde ventilatiesystemen zouden komen, bijvoorbeeld? Als we dat 
destijds hadden bedacht, hadden we zeker geen keukens ontworpen die met geen mogelijkheid bij de 
woonkamer te trekken zijn. Een ruimte met een keuken moet sterker geventileerd worden en dat kost 
energie, was de gedachte. Belachelijk…

Maar doen we het nu beter? Zeker niet! We geloven nog steeds heilig in de technologie van het moment 
en dat terwijl de ontwikkelingen sneller gaan dan ooit. De destijds uiterst moderne USB-stopcontacten 
die kortgeleden nog bij diverse renovaties werden aangebracht, zijn nu al achterhaald, maar zonder 
breekwerk niet te vervangen. Net als de vele loze leidingen waarmee veel woningen vol zitten. En de 
nieuwste technieken waar we nu mee dwepen, zullen ook binnen de kortste keren achterhaald zijn. Daar 
kan je donder op zeggen.

Als er één les is die we hebben geleerd tijdens onze bezoeken aan deze zes eco-wijken, dan is het wel 
dat je niet flexibel genoeg kan zijn en je verder moet kijken dan het specifieke moment waarin woningen 
worden opgeleverd. Je weet niet wat de toekomst brengt, maar je kan wel zorgen dat er ruimte voor 
verandering is. Natuurlijk niet onbeperkt; flexibiliteit is ook kostbaar. Maar met een beetje gezond 
verstand en historisch besef kom je al heel ver. We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar we 
kunnen wel leren uit het verleden. We kunnen beter. 
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INLEIDING
Duurzaamheid gaat over tijd. Volgens de definitie van Bundtland heeft het streven naar duurzaamheid 
immers tot doel de wereld ook voor de generaties na ons leefbaar te houden. Door nu maatregelen te 
treffen, proberen we onomkeerbaar onheil op langere termijn te voorkomen. Een te grote opwarming 
van de aarde is een voorbeeld van een dergelijk onheil. En om die ramp te voorkomen, zetten we nu 
met man en macht in op het terugdringen van ons energieverbruik en het gebruik van eindige bronnen 
zoals olie en gas. Daarom ontwikkelen we innovatieve energiebesparende concepten voor de bestaande 
woningbouw – immers een grootverbruiker van energie – en proberen we bewoners enthousiast te 
krijgen voor het integreren van die concepten in hun woning. Dat klinkt logisch.

Echter: speelt de factor tijd, zo bepalend voor duurzaamheid, ook een rol van betekenis bij de 
ontwikkeling van al die innovatieve concepten en bij het treffen van duurzaamheidsingrepen in het 
algemeen? Bereiken we met wat we nu allemaal doen eigenlijk wel het beoogde resultaat op langere 
termijn? Het is deze vraag die mij en mijn collega’s fascineert en bezighoudt sinds de afronding van ons 
meest recente onderzoek. Zoals mogelijk bekend – zie ook eerdere blogs hierover – houden wij ons al 
geruime tijd bezig met de aantrekkelijkheid van energie-innovaties voor bewoners. We realiseerden ons 
op een gegeven moment dat in eco-wijken van de jaren negentig de duurzame innovaties van destijds 
waren toegepast en vroegen ons af hoe het na circa twintig jaar met die wijken stond. Zijn het fijne 
wijken geworden? Zijn ze dat ook nu nog? En hebben de destijds getroffen duurzaamheidsmaatregelen 
daarop invloed gehad? Kunnen we voor ons werk met bestaande woningen nu iets leren uit ervaringen 
met wijken waar twintig jaar geleden heel duurzaam nieuw werd gebouwd (en waar dus al geruime tijd 
sprake is van bestaande woningbouw)? Kunnen we lessen trekken uit het verleden?

Ja, luidt het antwoord. Volmondig JA. Dat kunnen we zeker! Onze reis langs vijf eco-wijken uit de jaren 
negentig (in Delft, Drachten, Alphen aan de Rijn, Groningen en Amsterdam) en één wijk van een paar 
jaar later (in Culemborg) leidde in ieder geval voor ons tot verrassende inzichten waarin de factor tijd een 
grote rol van betekenis speelt.

We deden het volgende: we zochten in de literatuur over de relatie ‘geluk en plek’ (een erg actueel 
onderzoeksthema, ook internationaal) naar concrete aanknopingspunten om na te kunnen gaan of 
die eco-wijken echt ‘fijne’ wijken waren geworden. Vervolgens zochten we naar relaties met de daar 
getroffen duurzaamheidsmaatregelen. Die vonden we. Het autovrije karakter van de meeste van die 
wijken droeg bijvoorbeeld aantoonbaar bij aan het bevorderen van sociale contacten en de aanwezigheid 
van veel verzorgd groen en water in die wijken is onweerlegbaar een geluksbevorderende factor. We 
konden vaststellen dat alle zes wijken ook nu nog ‘fijne’ wijken waren. En we concludeerden dus dat de 
blik verruimen van de woning naar de wijk, en van het thema energie naar meer duurzaamheidsthema’s, 
ook voor de aanpak van bestaande woningen en wijken van nu een factor van succes kan zijn.

Maar we vonden meer. Zo kwamen we bijvoorbeeld tot de toch vrij schokkende constatering dat veel 
milieumaatregelen die destijds in de woningen waren toegepast over de langere termijn weinig, tot 
geen, tot zelfs een averechts effect leidden. Het laatste vooral omdat bewoners zich anders bleken te 
gedragen dan de professionals van destijds hadden verwacht.
Ook bleken veel technieken hopeloos achterhaald, maar kunnen deze soms moeilijk worden vervangen 
(hoe haal je een installatie weg die is geplaatst voordat het dak op de woning kwam?). Diverse 
technieken blijken moeilijk te onderhouden omdat de destijds innovatieve onderdelen nog steeds 
(bijvoorbeeld) alleen in Duitsland verkrijgbaar zijn. Sommige maatregelen bleken helemaal niet of 
slechts beperkte tijd gefunctioneerd te hebben. En het meest indrukwekkende: bepaalde maatregelen 
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bleken vergaande negatieve consequenties te hebben gehad voor de woningplattegrond. Iets waar 
de bewoners nu, twintig jaar later, nog steeds last van hebben, maar waarvan de aanleiding al lang 
achterhaald is door nieuwe technieken.

We deden snel een beknopt vervolgonderzoek: is het mogelijk dat we ook nu in dezelfde vallen trappen? 
En ja hoor, bij elke ‘fout’ uit het verleden kon vrij eenvoudig met hulp van diverse professionals een 
voorbeeld van nu worden gevonden.

Deze, en vele andere bevindingen uit het onderzoek, brachten ons dus bij ‘de tijd’ als bepalende – 
maar helaas sterk onderbelichte – factor voor succes. Wij stelden vast dat wanneer we met een langer 
termijnperspectief dan gebruikelijk zouden kijken naar de opgave van nu, we nu waarschijnlijk andere 
keuzes zouden maken dan vaak gebruikelijk. Dan wordt vanzelf naar meer gekeken dan alleen naar het 
thema energie en het woningniveau, omdat andere zaken veel belangrijker blijken. Dan gaan de belangen 
van de bewoners vanzelfsprekend een grote rol spelen. Hun gedrag bepaalt immers in grote mate of de 
technische ingrepen ook over langere termijn tot het gewenste effect leiden. En om met die belangen 
om te kunnen gaan, moet kennis vanuit andere disciplines optimaal worden ingezet. Denk bijvoorbeeld 
aan kennis uit de gedragswetenschappelijke hoek.

Anders gezegd: als we onze blik verbreden met betrekking tot de tijdsfactor, verbreden we hem vrijwel 
als vanzelf ook met betrekking tot de definitie van duurzaamheid, de schaal waarop we werken en de 
disciplines die bij een project betrokken zijn (van energie alleen naar een breed scala van thema’s, van 
woning naar leefomgeving onder andere). En we verbreden hem zeker met betrekking tot de belangen 
van de bewoners. Want zij beïnvloeden het succes in grote mate. Bovendien: dé bewoner bestaat niet 
en – wat ook duidelijk bleek uit het onderzoek – een professional denkt niet als een bewoner.

Eigenlijk is het heel simpel: duurzaamheid gaat over de langere termijn. Het treffen van 
duurzaamheidsmaatregelen dus ook.

Met vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze blogs of het onderzoek dat er aan ten grondslag 
ligt (en terug te vinden is op http://www.homemates.nl/nieuws/onderzoeksrapport-lessen-uit-het-
verleden-openbaar/) kunt u contact opnemen met Anke van Hal (a.vanhal@nyenrode.nl) of Birgit 
Dulski (b.dulski@nyenrode.nl).


