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Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het tegengaan van klimaatverandering.
Dat doen we door te investeren in het aardgasloos en bijna energieneutraal maken 
van de gebouwen in onze portefeuille zodat deze bijdragen aan het behalen van de 
klimaatdoelstellingen. De gebouwen die hieraan voldoen, noemen we ‘Paris Proof’. 
Om deze transitie in onze vastgoedportefeuille te realiseren, zoeken we vroegtijdig 
de samenwerking met onze (keten)partners en gebruikers. In deze paper delen we 
onze visie, ambitie en aanpak om onze Nederlandse vastgoedportefeuille sneller 
Paris Proof te maken.

Achtergrond en urgentie

Vastgoed heeft een sleutelpositie in de transitie naar volledig 
duurzame energie. Het is enerzijds een van de grotere veroor-
zakers van de verandering van het klimaat, anderzijds een deel 
van de oplossing. Meer dan 30% van de wereldwijde CO2-
uitstoot komt op het conto van de gebouwde omgeving. Het 
grootste deel van de CO2 komt namelijk vrij bij het maken van 
elektriciteit en het produceren van warmte. Het zijn de 
gebouwen die momenteel grootgebruikers zijn van elektriciteit 
en warmte. Zij verbruiken ongeveer 40% van de beschikbare 
energie (bron: TNO). Nederland heeft als ambitie om de 
broeikasgasemissies in 2050 met 95% te verminderen ten 
opzichte van 1990. Dit betekent dat we minder energie moeten 
gebruiken, die energie zoveel mogelijk uit hernieuwbare
bronnen moeten halen. Voor zover dat niet lukt, fossiele energie 
zo schoon mogelijk inzetten. Het uiteindelijke doel van deze 
maatregelen is dat de klimaatverandering beperkt blijft. 
In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is afgesproken dat we 
niet boven de 2 graden opwarming uit willen komen en de op-
warming bij voorkeur beperken tot maximaal 1,5 graad in 2050.

Om de internationale klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen 
zijn tussenliggende CO2-uitstoot reductiedoelen geformuleerd 
door de Nederlandse overheid. Op dit moment liggen we niet 
op koers. Als we de komende jaren evenveel CO2 blijven 

uitstoten als we nu doen, halen we de emissiereductiedoelen 
van 2030 niet. Om het tussendoel van het kabinet van 45% 
reductie in 2030 te halen, moeten we volgens het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) de jaarlijkse emissiereductie 
verdubbelen in de periode 2020 tot 2030. We moeten de 
CO2-uitstoot dus versneld verminderen om te kunnen voldoen 
aan de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. 

Onze verantwoordelijkheid

Als grote speler in de vastgoedsector voelen we de verant-
woordelijkheid om te zorgen dat gebouwen veel minder CO2 
gaan uitstoten en zo een bijdrage te leveren aan het behalen 
van de klimaatdoelstellingen. Als langetermijnbelegger met 
geld van vooral pensioenfondsen zijn we ons zeer bewust dat 
als we nu niets doen, de pensioendeelnemer later niet van zijn 
pensioen kan genieten in een leefbare, veilige en gezonde 
omgeving. Ook zijn we ons bewust dat de waarde van de 
gebouwen in de door ons beheerde portefeuilles dan zal 
afnemen, wat vervolgens een negatieve impact op de 
pensioenuitkeringen van onze klanten tot gevolg heeft. 
Ten slotte nemen we onze verantwoordelijkheid om een 
maatschappelijke bijdrage te leveren die verder gaat dan 
alleen investeren in gebouwen.

Introductie

Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid
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Het uitgangspunt is dat in 2050 alle energie volledig uit 
duurzame bronnen komt (denk aan zonne- en windenergie). 
Van die energie is straks naar verwachting slechts één derde 
beschikbaar in vergelijking met het huidige energieverbruik. 
Dit betekent dat het energieverbruik van de gebouwde 
omgeving in 2050 met twee derde moet zijn gedaald ten 
opzichte van dit moment. Dat kan door gebouwen ‘Paris Proof’ 
te maken: verregaand energiezuinig én aardgasloos.  

De klimaatambitie van Bouwinvest: 
uiterlijk Paris Proof in 2045

Nederland heeft de doelstellingen die vastgelegd zijn in het 
Klimaatakkoord van Parijs overgenomen. Hierin koerst de 
Nederlandse overheid op 2050 als het jaar dat de gebouwde 
omgeving aardgasloos en bijna energieneutraal moet zijn. 
Bouwinvest wil een stap verder gaan en haalt deze deadline 
vijf jaar naar voren. 
Het is onze ambitie om uiterlijk in 2045 te voldoen aan de 
klimaatdoelstellingen van Parijs. De hele vastgoedportefeuille 
is daarmee uiterlijk in 2045 ‘Paris Proof’.

Met deze ambitie hebben we ons samen met tientallen
marktpartijen verbonden aan het Paris Proof Commitment van 
Dutch Green Building Council (DGBC) en het Net Zero Carbon 
Buildings Commitment van de World Green Building Council 
(WGBC). Als partner van de DGBC nemen we actief deel aan
de programmaraad Paris Proof en werken we mee aan de 
ontwikkeling van gebouwspecifieke klimaatdoelstellingen en 
maken we handreikingen om de vastgoedsector te onder-
steunen bij het Paris Proof maken van de gebouwde omgeving.

Waarom al in 2045?

We worden ingehaald door de tijd en halen de klimaat-
doelstellingen niet als we het verduurzamingstempo van nu 
aanhouden. Die versnelling is nodig en daar zetten we ook 
op in. Wij zien deze bijdrage aan het eerder behalen van de 
klimaatdoelstellingen ook als onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid waarmee wij invulling geven aan de 
verwachting van onze klanten – vooral pensioenfondsen en 
verzekeraars – dat hun kapitaal verantwoord en duurzaam 
wordt geïnvesteerd.

Ambitie
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Overheidsmaatregelen

Als gevolg van het Nederlandse klimaatakkoord en de 
Europese doelstellingen om klimaatneutraal te zijn in 2050, 
stelt de overheid de komende jaren aanvullende eisen aan 
gebouwen en komen er wellicht ook andere verplichtingen 
en aanscherpingen bij. 

Dat er al stappen worden gezet vanuit de huidige regelgeving 
is te zien in de aangescherpte Wet Milieubeheer (activiteiten-
besluit), de Europese Energie Efficiëntie richtlijn (EED energie-
audit), de nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw 
(BENG - Bijna Energie Neutraal Gebouw) per 1 januari 2021, de 
Transitievisies Warmte die alle gemeenten uiterlijk eind 2021 
gereed moeten hebben en de eis dat kantoren in 2023 minimaal 
een energielabel C moeten hebben. 

Als langetermijnbelegger willen we voorkomen dat we 
gedwongen worden maatregelen te nemen op onhandige 
momenten. We weten wat er aan komt en willen daar ook 
versneld mee aan de slag. Het wordt simultaan schaken: 
voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving, de bestaande 
portefeuilles op logische momenten verregaand verduur- 
zamen, aansluiten op Transitievisies Warmte van gemeenten 
en bij nieuwbouw sturen op bovengemiddeld energiezuinig. 
Hiermee verlagen we het risico op onverwachte en/of hogere 
kosten vanuit de energietransitie en houden we het lange- 
termijn rendement voor onze klanten stabiel en voorspelbaar. 

Hoe geven wij de energietransitie vorm?

De huidige energielabels geven lang niet altijd goed weer 
hoe energiezuinig een gebouw is. Vooral bij de betere labels 
(A, B en C) ligt het werkelijke energieverbruik geregeld hoger 
dan het theoretisch energieverbruik volgens de afgegeven 
energielabels. Sturen op het werkelijke energieverbruik geeft 
een veel nauwkeuriger beeld van de energieprestatie van 
een gebouw en is essentieel aangezien er in de toekomst een 
beperkte hoeveelheid duurzame energie beschikbaar zal zijn. 
Hierbij gaat het om zowel het energieverbruik van het gebouw 
zelf als die van de gebruikers. 

Door het stellen van een eindnorm in de vorm van een maxi-
maal werkelijk jaarverbruik per m2 (kWh/m2) die aansluit op de 
klimaatdoelstellingen, wordt duidelijk hoe groot de verduur-
zamingsopgave is. Zo kunnen we bepalen welke maatregelen 
we moeten treffen om de klimaatdoelen te halen. Gebouwen 
waarvan het daadwerkelijke energieverbruik aan deze norm 
voldoet en waarvoor geen fossiele brandstoffen meer wordt 
verbruikt, voldoen aan de klimaatdoelstellingen voor 2050. 
Deze gebouwen bestempelen wij als ‘Paris Proof’.

“Kantoren dienen in

2023 
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Om zeker te zijn dat gebouwen voldoen aan de klimaatdoel-
stellingen, gaan wij uit van het werkelijke energieverbruik en 
hanteren we voor elk gebouwtype een eindnorm per m2 die 
aansluit op de klimaatdoelstellingen. We gebruiken hiervoor de 
norm die is bepaald door de DGBC.

Welke uitgangspunten hanteren we bij 
het Paris Proof maken van gebouwen?

Voor de transitie in onze portefeuilles naar CO2-neutraal 
hebben we gekozen voor een slimme, praktische en logische 
verduurzamingsstrategie en hanteren we de volgende 
basisuitgangspunten:
• we streven naar maatregelen met de optimale verhouding  
 tussen kosten, CO2-besparing en comfortverbetering;
• we zoeken naar oplossingen die financieel verantwoord   
 kunnen worden naar onze klanten; 
• we gebruiken de natuurlijke vervangingsmomenten in   
 onderhoudsplannen; 

• we sturen op daadwerkelijk energieverbruik en gaan uit   
 van het behalen van de eindnorm uiterlijk in 2045;
• we sluiten waar mogelijk aan bij de Transitievisies Warmte  
 en uitvoeringsplannen van de gemeenten;
• we zoeken de samenwerking met andere belanghebben-
 den zodat we schaalvoordeel en andere vormen van   
 efficiëntie en effectiviteit kunnen behalen.

We gaan daarmee verder dan alleen het elimineren van het 
gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas in de ge-
bouwen. Er is immers op de lange termijn te weinig duurzame 
energie beschikbaar om alle gebouwen in de huidige staat te 
voorzien van duurzame energie. Daarom kan voor gebouwen 
niet alleen worden gestuurd op reductie van CO2-uitstoot. Het 
is essentieel dat de totale energie-intensiteit (kWh/m2) van de 
gebouwen daalt tot de Paris Proof eindnorm. Alleen dan is het 
mogelijk om alle gebouwen in Nederland te voorzien van 
duurzame energie en de klimaatdoelen te behalen. 

Door deze uitgangspunten te hanteren, beperken we het
energietransitierisico in onze portefeuille, houden we de 
investering beheersbaar en het rendement stabiel en 
voorspelbaar.

Verduurzaming tot nu toe

Al meer dan 10 jaar zijn we bezig met het verduurzamen 
van onze vastgoedportefeuilles, het terugdringen van 
het energieverbruik en daarmee samenhangende
verlaging van de CO2-uitstoot. We hebben energie-
labels van de gebouwen in de portefeuilles verbeterd 
waardoor we 98% groene energielabels (A, B, C) 
hebben en meer dan 50% energielabel A. Meer dan 
40 duizend zonnepanelen hebben we geplaatst en 
nagenoeg alle verlichting voorzien van LED-lampen. 
Ook hebben alle gebouwen een duurzaam gebouw 
certificaat van BREEAM of GPR-Gebouw en de 
portefeuilles een 4 of 5 sterren rating in de wereldwijde 
vastgoedduurzaamheidsbenchmark GRESB. 

Uitgangspunten
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We scherpen onze doelstellingen voor 
nieuwbouwacquisities jaarlijks verder 
aan 
Als langetermijnbelegger zijn we afhankelijk van aanbod en 
beschikbaarheid van nieuwe projecten in de markt. Wanneer 
we als sector extra stappen willen zetten op het gebied van 
verduurzaming, is intensieve samenwerking tussen gemeen-
tes, ontwikkelaars en beleggers wenselijk. Bij voorkeur werken 
we met ontwikkelaars die ook verder gaan dan het wettelijke 
minimum op het gebied van duurzaamheid en tevens denken 
aan lange termijn waardecreatie. De komende jaren blijven we 
onze eigen strengere duurzaamheidseisen aanscherpen. Waar 
mogelijk zorgen we dat nieuwbouw al aan Paris Proof norm 
voldoet. Bij oplevering voldoet onze nieuwbouw daarom ruim 
aan de door de overheid gestelde duurzaamheidseisen. 

2 
We maken Paris Proof routekaarten
en voeren deze uit  
Op portefeuille- en gebouwniveau maken we een routekaart met 
de maatregelen die we de komende 20 tot 25 jaar nemen om de 
gebouwen Paris Proof te maken. 

We doorlopen daarvoor de volgende stappen:
• in kaart brengen van de relevante kenmerken van de 
 gebouwen die informatie geven over de mate van duurzaam-
 heid, zoals jaar van oplevering, isolatie van de schil (gevels,   
 daken en vloeren) en type installaties;
• analyseren van het daadwerkelijke energieverbruik van het   
 gebouw en vergelijken dit met het theoretische verwachte   
 verbruik;
• bepalen van de noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen   
 om de Paris Proof norm te halen en de effecten van de   
 maatregelen op energieverbruik, CO2-uitstoot, 
 kosten en opbrengsten; 
• bepalen van de uitvoeringsperiode die, waar mogelijk,
 aansluit op natuurlijke vervangingsmomenten en
 Transitievisie Warmte van gemeenten. 

Uit de routekaarten komt naar voren welke maatregelen per
gebouw moeten worden uitgevoerd om de Paris Proof 
eindnorm (kWh/m2) te halen. Ook bepalen we daarmee het 
effect van de maatregelen (energie- en CO2-besparing en
verandering van de energielasten), het gunstigste moment 
van uitvoeren en de hoogte van de investering. Op basis van de 
routekaarten vullen we het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 
aan en ontstaat een volledig duurzaam meerjarenonderhouds-
plan (DMJOP) dat vervolgens wordt uitgevoerd. Bovendien 
houden we rekening met de verdeling van de maatregelen en 
investeringen tussen eigenaar en huurders. 

Uit de routekaart van het Residential Fund blijkt bijvoorbeeld 
dat na voltooiing van de maatregelen jaarlijks 28.000 ton 
CO2-uitstoot wordt voorkomen. 

In de praktijk

Voor de Nederlandse vastgoedsector-
fondsen betekent dit het volgende: 
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Dit is vergelijkbaar met het planten van 1,4 miljoen bomen.  
Alle woningen in het fonds zijn dan aardgasloos gemaakt, 
voorzien van voldoende isolatie en hebben zonnepanelen. 

De portefeuille zal door aan- en verkopen in de jaren tot 2045 
niet dezelfde blijven. Ook zullen technieken door de tijd heen 
veranderen en komen andere oplossingen beschikbaar waar-
door de routekaarten periodiek moeten worden bijgewerkt. 
Daarom hebben we gekozen voor een flexibele opzet en een 
data-gedreven aanpak bij het opstellen van de routekaarten. 
Kort gezegd betekent dit dat we verschillende databronnen 
(zoals BAG, EP-online, slimme meterdata en maatregelen-
lijsten) met elkaar hebben verbonden en gecombineerd met 
slimme rekensoftware. Als nieuwe data beschikbaar komen, 
kunnen we de routekaarten relatief eenvoudig bijwerken. 

3 
We meten, monitoren en sturen op het 
werkelijke energieverbruik  
Het meten van het daadwerkelijke energieverbruik per vierkante 
meter (energie-intensiteit) op gebouw- en gebruikersniveau geeft 
inzicht in hoe het gebouw functioneert en hoe het gebouw wordt 
gebruikt. Om deze data goed te kunnen analyseren, gebruiken 
we een systeem waarin alle voor ons beschikbare energie-, 
water- en afvaldata geautomatiseerd wordt verwerkt. Dit systeem 
helpt ons de milieu-impact van een gebouw inzichtelijk te krijgen, 
de portefeuille centraal te monitoren en beter te sturen op
efficiënt gebruik van energie en water. Ook plaatsen we aanvul-
lende slimme meters en sensoren om meer inzicht te krijgen in het
gebruik en verbruik van energie van het gebouw. De verkregen 
inzichten gebruiken we onder andere voor het verder aanscher-
pen en implementeren van de routekaarten. Ook kunnen we 
huurders inzicht geven in hun verbruik en informeren over 
besparingsmogelijkheden.

4 
We betrekken de huurder en de
vastgoedmanager bij de 
verduurzamingsopgave
Zoals gezegd wordt een in potentie duurzaam gebouw niet 
vanzelfsprekend ook duurzaam gebruikt. Om de benodigde 
Paris Proof doelstelling uiterlijk in 2045 te halen, hebben we 
ook de gebruiker nodig. 

Daarom betrekken we de huurder bij onze verduurzamings-
opgave. Dit doen we door:
• het delen van energieverbruikdata zodat we het bewustzijn   
 rondom energieverbruik kunnen vergroten;
• afspraken te maken over de verdeling van kosten en 
 opbrengsten bij het doorvoeren van maatregelen; 
• het stimuleren van huurders/gebruikers om zelf hun energie- 
 verbruik naar beneden te brengen en energiezuinige
 apparaten aan te schaffen.

Deze samenwerking op het gebied van duurzaamheid leggen we 
samen met de huurder vast. Bij woningen doen we dat met een 
‘Our home-verklaring’ die bij het huurcontract voor woningen zit. 
Deze verklaring is vergelijkbaar met de groene huurcontracten die 
we voor commercieel vastgoed afsluiten met huurders. 

Met de vastgoedmanager werken we samen om te zorgen dat de 
gebouwinstallaties energie-efficiënt zijn ingeregeld en het verbruik 
aansluit bij het verwachte energieverbruik op basis van de karakte-
ristieken en het energielabel van het gebouw.

5 
We werken samen met ketenpartners
Het Paris Proof maken van de gebouwen in onze portefeuille is 
zonder meer onze verantwoordelijkheid als belegger. Onze 
ambitie kan echter alleen slagen door intensieve samenwerking 
met ketenpartners in de gebouwde omgeving:

• Gemeenten: De verplichting voor gemeenten om een
 Transitievisie Warmte op te stellen, gaat ons helpen onze   
 doelstellingen te behalen. Voor ons als langetermijn-
 belegger is het belangrijk dat we tijdig inzicht krijgen in de   
 warmtevisies van gemeenten. Omdat we niet altijd
 betrokken worden bij het opstellen daarvan, hebben we 
 zelf onderzoek laten doen naar de warmteoplossingen en   
 planningen in reeds vastgestelde visies voor de buurten 
 waarin we vastgoedbeleggingen beheren. 
 Met de uit dit onderzoek verkregen inzichten kunnen we  
 bepalen wanneer een gesprek met een gemeente zinvol is.   
 Bij voorkeur worden we al betrokken door een gemeente bij 
 het opstellen van de warmtevisie zodat we mee kunnen
 denken over de oplossingen en de planning. 

• Projectontwikkelaars, bouwbedrijven en installateurs:  
 Onze samenwerkingspartners in de bouw spelen een   
 belangrijke rol bij het behalen van de klimaatdoelstellin- 
 gen. Aan ons de uitdaging om hen helder te maken wat   
 onze doelstellingen zijn en wat we van hen verwachten.  
 Ook verwachten wij van onze partners dat zij kennis en  
 ervaringen met ons delen en ons blijven uitdagen. Wij  
 gaan dan ook vroegtijdig in gesprek met ontwikkelaars 
 en bouwbedrijven over duurzame oplossingen in alle   
 portefeuilles.

In de praktijk
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• Pensioenfondsen: Steeds meer pensioenfondsen en  
 verzekeraars sturen bij hun uitvoerders aan op maat- 
 schappelijke verantwoorde beleggingen. Zij hebben vaak   
 een eigen verantwoord beleggen beleid waarin ze de  
 duurzame beleggingsdoelstellingen van de Verenigde   
 Naties (SDG’s) onderschrijven. Daarnaast hebben zij het   
 klimaatakkoord en het convenant Internationaal
 Maatschappelijk Verantwoorden Beleggen (IMVB)
 ondertekend. Deze initiatieven laten zien dat de 
 bereidheid om te investeren in een duurzame toekomst
 aanzienlijk is. Door hun vastgoedbeleggingen zijn zij (in)  
 direct bij de energietransitie betrokken. We merken dat   
 de wil bij alle partijen groot is om afspraken te maken en 
  samen te werken om het klimaatprobleem verder aan te  
 pakken en te investeren in een duurzame toekomst. Onze 
 klanten meenemen in de concretisering van de energie-
 transitie en de dilemma’s die we tegenkomen is een
 continu proces. 

6 
We investeren in kennis, innovatie en 
technologie   
Investeren in kennis en innovatie is nodig om onze duurzaam- 
heidsdoelstellingen te realiseren. Daarom zetten we waar 
mogelijk nieuwe technologie in en halen we kennis op door 
aangesloten te zijn bij verschillende innovatieplatformen. Voor 
het Paris Proof maken van onze vastgoedportefeuilles kijken 
we bijvoorbeeld naar nieuwe en verbeterde mogelijkheden om 
energie op te wekken (verbeterde zonnepanelen en alterna-
tieven voor fossiele brandstoffen), warmte- en energieopslag 
en slimme sturing van gebouwen door gebruik te maken van 
nieuwe softwareoplossingen en sensoren. Ook werken we aan 
oplossingen die gebouwen niet alleen energiezuinig, maar ook 
zorgen voor een prettig, leefbaar en gezond binnenklimaat voor 
de gebruikers.

7 
We delen onze ervaringen en resultaten   
Het behalen van de klimaatdoelstellingen is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Samenwerking met (keten)partners is 
crucialer dan ooit. We moeten kennis van duurzame oplossin-
gen met elkaar delen en de kennis weer verder brengen. Het 
gaat om data, onderzoeken en innovaties die versnelling geven.

Onze data, prestaties en onderzoeken op het gebied van 
energieverbruik van residentieel en commercieel vastgoed 
ontsluiten we graag (rekening houdend met privacy) richting 
onze partners die zich ook  inzetten voor de klimaatdoelstellin-
gen. Ook zijn we aangesloten bij (wetenschappelijke) kennis-
platforms om te leren van en te delen met elkaar. Bouwinvest 
nodigt partners dan ook uit om met ons in gesprek te gaan. 

Transparantie is essentieel. We zullen dan ook transparant zijn 
over ons energieverbruik en CO2-emissie, zodat voor iedereen 
inzichtelijk is hoe energiezuinig onze portefeuilles zijn en dat 
zichtbaar is dat we stappen maken om onze portefeuilles Paris 
Proof te maken. Deze duurzaamheidsprestaties worden net als 
onze financiële prestaties gemonitord en extern geverifieerd. 

In de praktijk
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“Om onze doelstellingen
te behalen werken we
nauw samen met klanten, 
huurders en ketenpartners”
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Vattenfall en het 
warmtenet
Samen met Vattenfall, eveneens DGBC Paris Proof partner, 
onderzoekt Bouwinvest of het bestaande warmtenet kan 
worden doorgetrokken naar de Amsterdamse wijk Nieuw
Sloten en rondom het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam. 
Dit warmtenet maakt het mogelijk om de woningen in deze 
wijken van het aardgas af te halen.

Koningin Wilhelminaplein, Amsterdam

Rijswijk Buiten, Rijswijk

iwell en slimme
batterijen
Bouwinvest werkt samen met iwell om zonnepanelen te 
koppelen aan slimme batterijen. De batterij zorgt ervoor dat 
de door de zonnepanelen geproduceerde energie (tijdelijk) 
wordt opgeslagen en optimaal kan worden gebruikt.  
De batterij fungeert daarbij ook als buffer voor het opvangen 
van piekbelastingen, bijvoorbeeld van liften. De pilot in een 
appartementengebouw in Utrecht is geslaagd en verdere uitrol 
volgt. De samenwerking met iwell is onderdeel van een breder 
energiereductie programma.

Samen werken we aan 
duurzame oplossingen:
een aantal voorbeelden

Rijswijk Buiten: 
bijna energieneutrale 
stadswijk
Rijswijk Buiten is een woongebied dat in 2023 wordt afgerond. 
De 200 huurwoningen zijn energieneutraal. Om dit te realiseren 
zijn de woningen onder andere uitgerust met:
• zonnepanelen en warmtepomp met boiler; 
• driedubbel glas; 
• hoogwaardig geïsoleerde gevels en voordeur;
• douche voorzien van warmteterugwinning uit water;
• gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning
 uit ventilatielucht;
• LED-verlichting in algemene ruimten die werkt op
 bewegingssensoren.

Pilot appartementengebouw, Utrecht

Voorbeelden
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WTC Rotterdam van 
energielabel E naar 
A en daling werkelijk 
energieverbruik 
20kWh/m2 BVO 
De hoogbouw van het World Trade Center Rotterdam draagt 
sinds kort energielabel A. Het komt vaker voor dat een 
renovatie een verduurzamingsslag oplevert, maar een 
revitalisatiesprong op dit niveau is bijzonder. De oorzaak van 
de energiesprong ligt voornamelijk in de verduurzaming van 
de klimaatbeheersing. De door een warmtewiel aangedreven 
luchtzuivering hergebruikt de warme uit de afgevoerde lucht 
uit het pand, waardoor minder energie nodig is om koude 
buitenlucht op te warmen. Naast de hoogbouw wordt ook de 
laagbouw van het WTC Rotterdam verduurzaamd door
installatie van zonnepanelen. Daarnaast is ledverlichting aan-
gebracht en wordt bij bijna elk component in de verbouwing 
voor een duurzaam alternatief gekozen. Door de maatregelen 
die zijn genomen is het energieverbruik van het hele WTC 
Rotterdam met meer dan 20 kWh/m2 BVO per jaar gedaald. 
Dit betekent dat we in de periode tot 2045 aanvullende maat-
regelen gaan nemen om op 50 kWh/m2 uit te komen en het 
gebouw Paris Proof te maken. 

Vaste huur voor kantoren  
Met kantoorhuurders kijken we naar mogelijkheden om een 
vaste huur overeen te komen. Dit houdt in dat een huurder één 
bedrag betaalt voor het gebruik van de kantoorruimte inclusief 
de bijkomende energie, onderhoud en beheerkosten. Bij de 
gebruikelijke huurcontracten komen energievoordelen bij 
de huurder terecht door dalende servicekosten, ook als de 
verhuurder de verduurzamingsinvesteringen doet.

Enkele voordelen van een vaste huur:
• energiebesparing door duurzaamheidsinvesteringen 
 komt ten gunste van verhuurder, waardoor de verhuurder   
 de investeringen (deels) terugverdient;
• huurder huurt voor een vaste prijs een kantoorruimte dat 
 gedurende de jaren verder wordt verduurzaamd, zonder   
 onverwachte extra kosten;
• eenvoudigere administratie voor huurders;
• positief effect op de waarde van het gebouw;
• meer duidelijkheid over verantwoordelijkheden en 
 verwachtingen;
• meer focus op het realiseren van kwaliteit voor de huurder. Central Park, Utrecht

WTC, Rotterdam

Voorbeelden
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AH Molenhoek, Rosmalen

Rachmaninoff, Utrecht

Duurzaamheidsdoel-
stellingen verenigen: 
zonnepanelen verhuren 
aan Albert Heijn
De samenwerking tussen het Bouwinvest Retail Fund en Albert 
Heijn heeft voor het eerst geleid tot een huurovereenkomst 
voor het gebruik van zonnepanelen. In dit geval voor de 
vestiging Molenhoek in Rosmalen. Er ligt nu een overeenkomst 
die bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van beide 
organisaties. Op basis hiervan kan de samenwerking worden 
uitgebreid. Het komt nog niet vaak voor dat daken van verhuur-
de winkelcentra worden voorzien van zonnepanelen voor de 
huurders. Dit vraagt wat van huurder en verhuurder. Samen-
werking is hiervoor nodig en daarom wordt de potentie voor 
duurzame energieopwekking op de grote oppervlakten van 
winkelcentra nog niet vaak benut. Albert Heijn en Bouwinvest 
zijn er in geslaagd over de praktische, technische, fiscale en 
commerciële obstakels heen te stappen. Bouwinvest verhuurt 
nu 368 zonnepanelen aan Albert Heijn. De zonnepanelen 
leveren jaarlijks bijna 100.000 kWh aan elektriciteit.

Proeftuin Strijp S, Eindhoven

Datagedreven 
Paris Proof routekaarten    
Routekaarten met betrouwbare vastgoeddata zijn nodig om 
onze Paris Proof 2045 doelstelling te behalen. Hiervoor zijn we 
een samenwerking aangegaan met ‘DGBC Paris Proof partner’ 
en gebouwverduurzamer INNAX. Samen met INNAX zijn we 
aan de slag om op basis van interne en externe databronnen 
slimme routekaarten richting Paris Proof te maken.

Proeftuin met slimme 
gelijkstroom loftwoningen 
op Strijp S in Eindhoven 
Anderhalf jaar lang hebben VolkerWessels iCity en Bouwinvest 
geëxperimenteerd in BLOK 61 op Strijp S in Eindhoven. In deze 
innovatieve proeftuin zijn 14 duurzame en slimme high-tech 
woningen gerealiseerd. Met behulp van een op maat gemaakte 
app kunnen bewoners sinds 2017 zelf systemen monitoren en 
instellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het op afstand aan-
zetten/reguleren van de temperatuur, energiestromen en het 
alarm. Om de innovatie op het gebied van gelijkstroom verder 
te stimuleren, vinden Bouwinvest en VolkerWessels iCity het 
belangrijk om de inzichten, aanbevelingen en conclusies te 
delen van deze proeftuin. Daarom is hierover onlangs een 
paper verschenen. 

Voorbeelden
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Central Park, Utrecht

DGBC en Bouwinvest
samenwerking sinds 
2007    
De samenwerking tussen Bouwinvest en Dutch Green Building 
Council gaat terug tot 2007. Bouwinvest was destijds een van 
de ‘founding partners’ van DGBC. Sinds die tijd werken we 
samen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving in 
Nederland. Twee jaar geleden sloot Bouwinvest zich aan bij een 
nieuw initiatief van DGBC: het Deltaplan Duurzame Renovatie, 
een beweging om die verduurzaming te versnellen. 

De rekenmethode Paris Proof, die met DGBC is ontwikkeld, 
geeft een concreet doel aan deze beweging: een Paris Proof 
gebouw heeft namelijk een maximum energiegebruik per
vierkante meter per jaar. Voor bijvoorbeeld kantoren is deze 
norm 50 kWh per vierkante meter. Door te voldoen aan deze 
norm blijven de Parijse klimaatdoelen haalbaar. Met de 
ondertekening van het Paris Proof Commitment heeft 
Bouwinvest zich verbonden aan de ambitieuze doelstelling
om het energieverbruik in de gebouwde omgeving met 
twee derde te verlagen en daarmee ook de daarbij horende 
CO2-emissies terug te brengen. Hiermee committeren we
ons op het vastgoed in de door ons beheerde portefeuilles 
versneld te verduurzamen door ingrijpend te innoveren, 
door het werkelijk verbruik te meten en om meer partijen
te stimuleren in beweging te komen. 

Voorbeelden

Paris Proof
Commitment

Bouwinvest
Real Estate
Investors
Bouwinvest Real Estate Investors 
investeert vermogen van institutionele 
beleggers (pensioenfondsen en ver-
zekeraars) in vastgoed. We beleggen 
voor de lange termijn, op verantwoorde 
wijze, met oog voor de wereld om ons 
heen. Met als doel een duurzaam ren-
dement voor onze klanten. Het belegd 
vermogen bedraagt in totaal € 13,3 
miljard (YE 2020).

Aantal gebouwen 
in portefeuille
417 in eigen beheer + ca. 160.000
in samenwerking (YE 2020)

Aantal m2 vloeroppervlak
2.651.000 m2 in eigen beheer
+ ca. 70.000.000 m2 in samenwerking 
(ultimo 2020)

Aantal medewerkers
200

Ambitie
Alle vastgoedportefeuilles zijn uiterlijk 
in 2045 Paris Proof door af te zien van 
fossiele brandstoffen, hernieuwbare 
energiebronnen toe te voegen en 
gebouwen zeer energie-efficiënt te 
maken.

Transparant
Jaarlijks worden het energieverbruik en 
de uitstoot van de vastgoedportefeuiles 
openbaar gemaakt.

Routekaarten
Voor alle vastgoedportefeuilles en de 
gebouwen worden routekaarten 
richting Paris Proof uitgewerkt. 
De routekaarten worden consequent 
uitgevoerd zodat de energie-intensiteit 
en uitstoot van de portefeuille jaarlijks 
afneemt.

Monitor
De jaarlijks gerapporteerde voortgang
richting Paris Proof wordt extern geve-
rifieerd, waarbij wordt gestreefd naar 
een volledige dekking van energiedata 
voor alle vastgoedportefeuilles voor 
eind 2030.

Betrokkenheid
Richting onze stakeholders: pensioen-
fondsen, huurders, branche, partners en 
leveranciers, tonen wij leiderschap door 
hen proactief te betrekken en samen 
te werken om de gestelde Paris Proof 
ambitie te realiseren.
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In beeld

Op weg naar 
Paris Proof
Versnellen nodig om klimaatdoelstellingen 
op een slimme wijze te behalen.

Samenwerking
essentieel voor 
CO2-neutrale
portefeuille in 2045

2020 
Bouwinvest (YE 2019)
• 98% energielabel A, B, C 
•  >50% energielabel A
• 40% aardgasloze woningportefeuille.
• >40 duizend zonnepanelen geplaatst.
• Bestaande verlichting voorzien van  
 LED-lampen.
• 100% gebouwen heeft een duurzaam
 gebouwcertificaat van BREEAM of  
 GPR-gebouw.
•  Alle portefeuilles hebben een boven- 
 gemiddelde duurzaamheidsscore  
 (GRESB 4 of 5 sterren rating).

2030
Nederland
in de Klimaatwet heeft Nederland een reductie van 49% CO2-uitstoot tov 1990 ten 
doel gesteld. Tevens moeten in 2030 1 miljoen woningen van het aardgas gehaald zijn.

2050
Nederland 
heeft afgesproken dat in 2050 de
energievoorziening volledig duurzaam 
is en 95% minder CO2 wordt
uitgestoten dan in 1990. De gebouwde 
omgeving moet dan fossielvrij zijn.

Klimaatakkoord Parijs: 
Maximaal 2 graden mondiale
opwarming ten opzichte van 
pre-industriële tijdperk en een streven 
om het maximum vast te leggen op 
1,5 graden.

2045
Uiterlijk in 2045
wil Bouwinvest
Paris Proof zijn
Daarvoor moet het energieverbruik van 
onze gebouwen met 3 tot 5% per jaar naar 
beneden. Om dit te realiseren moeten de 
gebouwen van het aardgas af, minder 
energie gaan gebruiken en zelf waar 
mogelijk energie opwekken. Het kleine 
resterende deel wordt groen ingekocht.  

Meer dan 30% van de wereldwijde 
CO2-uitstoot komt op het conto 
van de gebouwde omgeving. Wij 
zijn ervan overtuigd dat onze
sector haar verantwoordelijkheid 
moet nemen en moet bijdragen 
aan het halen van de klimaat-
doelstellingen.

Bouwinvest heeft de ambitie om 
haar portefeuille uiterlijk in 2045 
te laten voldoen aan de klimaat-
doelstellingen van Parijs.

Als definitie voor een Paris Proof 
gebouw hanteren we de volgende: 
Een gebouw (met gebruiker) mag 
een maximale hoeveelheid kWh 
per vierkante meter BVO per jaar 
verbruiken. Het maximale ener-
gieverbruik is gebaseerd op de 
hoeveelheid duurzame energie 
die in de toekomst (2050) in 
Nederland beschikbaar is voor 
gebouwen. Het gebouw is 
daarmee volledig CO2-neutraal.

    

Zo worden we Paris Proof in 2045
We scherpen onze doelstellingen 
voor nieuwbouwacquisities jaarlijks 
verder aan.

1
We maken Paris Proof routekaarten 
en voeren deze uit.2
We meten, monitoren en sturen op 
het werkelijke energieverbruik.

We betrekken de huurder en de
vastgoedmanager bij de 
verduurzamingsopgave.

3

We werken samen met
ketenpartners.5
We investeren in kennis, 
innovatie en technologie.6
We delen onze ervaringen
en resultaten.7

4
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Bouwinvest

Bouwinvest is een internationaal opererende vastgoedvermogensbeheerder met 
de ambitie om op duurzame wijze waarde toe te voegen. Wij zijn gefascineerd 
door de stad van de toekomst. Met betrokken en toekomstgerichte medewerkers 
zetten wij in op Real value for life. Ons vermogensbeheer draagt bij aan een
duurzame, leefbare, toegankelijke stad én het verbeteren van pensioenuitkeringen.

Zorgwoningen
De vraag naar seniorenwoningen en zorgvastgoed zal 
alleen maar toenemen. Door hierin te investeren creëren 
wij een stabiel financieel rendement en maken wij 
maatschappelijke impact.

Metropoolregio's
Omvang bepaalt niet het succes van metropoolregio’s, 
een goede balans tussen groei en leefbaarheid wél. 
Door daarin te investeren, creëren wij Real value for life.

Circulariteit
De grondstoffen van de aarde zijn eindig en raken steeds 
sneller op. Door slim (her)gebruik kunnen materialen
opnieuw worden ingezet, afvalstromen worden beperkt 
en de bouw- en vastgoedsector worden verduurzaamd.

Paris Proof
We nemen onze verantwoordelijkheid in het tegengaan van de 
klimaatverandering. Om de CO2-uitstoot te verlagen dragen we 
bij aan de energietransitie. Door te investeren in aardgasloos en 
bijna energieneutraal, oftewel Paris Proof vastgoed. 

Klimaatadaptatie
Klimaatverandering zorgt voor veranderende weerspatronen. 
Het beïnvloedt de gezondheid van mensen, de leefbaarheid 
van buurten en het comfort in woningen en gebouwen. Door 
gebouwen klimaatadaptief te maken zijn ze minder kwetsbaar 
voor de effecten van klimaatverandering.

Betaalbaarheid
Wij zorgen voor meer betaalbare huisvesting én een
stabiel rendement voor onze aandeelhouders. Dit doen 
wij onder andere door te investeren in betaalbare huur-
woningen in het middensegment. Op deze manier creëren 
wij Real value for life.

Real Value 
for Life



15
Bouwinvest.nlBouwinvest.nlBouwinvest.nl

Boy Wesel
Manager Strategic 
Partnerships

b.wesel@bouwinvest.nl
+31 (0)6 20 44 76 45

Meer weten over onze
visie op Paris Proof?
Neem dan contact op met:

Micha Reusen
Head of Sustainability
and Innovation

m.reusen@bouwinvest.nl
+31 (0)6 10 89 43 61

Meer informatie


