
De Smart Building Tech revolutie 
start hier en nu. Sluit jij je aan?
Bij vrijwel alle investeringen spelen Environmental, Social & Governance (ESG)-criteria inmiddels 

een grote rol: hoe gaat een bedrijf om met zijn effect op de maatschappij en het milieu? Het dwingt 

vastgoedinvesteerders hun verantwoordelijkheid voor de aanpak van klimaatverandering onder ogen te 

zien. Misschien wel het allerbelangrijkst: bouw duurzame gebouwen.

Als Larry Fink wat te zeggen heeft spitsen investeerders de oren. Als directeur van Blackrock, ’s werelds de 

grootste investeringsmaatschappij, geeft Fink in zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders zijn visie op het 

mondiale investeringsklimaat. In januari van dit jaar herhaalde hij nog maar eens wat hij al eerder zei: voor 

Blackrock zijn ESG-criteria cruciaal.

Aandeelhouders moeten niet langer alleen rekening houden met wat onderaan de streep te zien is, zei 

Fink. Ook bijvoorbeeld het verkleinen van de energie-uitstoot draagt bij aan het langetermijnsucces van 

een bedrijf. En daarmee, zo zei Fink, is het van het grootste belang voor directeuren en aandeelhouders. 

Het is het zoveelste teken dat het kapitalisme verandert.

 ESG-doelen spelen een almaar grotere rol bij investeringen, van aandelen tot private equity en venture 

capital. Die trend is nog eens versterkt door het groeiende besef dat de maatschappij en het milieu een 

torenhoge prijs betalen voor fossiele brandstoffen. Dat intussen de energieprijzen oplopen zorgt dat 

ondernemingen en organisaties met hernieuwde aandacht naar duurzaamheid kijken. Die nieuwe focus op 

klimaat en milieu dwingt nu ook de conservatieve bouwwereld de eigen verantwoordelijkheid onder ogen 
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te zien.

 Voor vastgoedontwikkelaars en investeerders was het resultaat onderaan de streep heilig. Tot voor 

kort, want inmiddels weet dat sector dat de horizon breder moet zijn. Het Green Building Council, de 

Nederlandse organisatie die duurzame bouw stimuleert, start de ene na het andere samenwerking met 

gerenommeerde vastgoedpartijen. De internationale investeerder Bouwinvest zegde toe zich voor 2045 te 

committeren aan de Parijs-akkoorden. Veel andere investeerders volgen dat voorbeeld.

Die omslag liet al een tijdje op zich wachten. Terwijl de rest van de wereld meer en meer overtuigd 

raakte van de noodzaak klimaatverandering tegen te gaan, bleef de bouwwereld achter. In 2018 was de 

vastgoed- en bouwsector wereldwijd verantwoordelijk voor 39 procent van de CO2-uitstoot, zo becijferde 

het Internationaal Energie Agentschap. Alleen al het operationeel houden van gebouwen is goed voor 

28 procent van de wereldwijde uitstoot. Gebouwen hebben een lange levensduur: zo’n tweederde van de 

huidige gebouwen zal in 2040 nog altijd overeind staan – met al die jaren de schadelijke uitstoot van CO2.

Verandering kost altijd tijd – zeker in de bouwwereld. Maar 
ditmaal is die tijd er niet meer.  

Hoe zetten we woorden om in daden? De ingewikkelde regelgeving strooit immers vaak zand in de 

motor, wat de effectiviteit van de oplossingen niet ten goede komt. Een voorbeeld: de ramen in veel 

kantoorgebouwen zijn beplakt met een dunne, doorzichtige coating die het zonlicht weerkaatst om het 

binnenklimaat in de zomer koel te houden. Geen slecht idee, maar in de winter gebeurt logischerwijs het 

tegenovergestelde: de kamers blijven koud doordat de winterzon geen kans krijgt de ruimte te verwarmen. 

De enige optie is de centrale verwarming flink op te stoken, met torenhoog energiegebruik tot gevolg.  

Het is de paradox van de vastgoedwereld: in veel opzichten moderniseert de sector razendsnel, maar het 

gemiddelde kantoorgebouw bevat nog altijd minder slimme techniek dan een moderne auto.

Mensen vertrouwen op moderne techniek voor hun gezondheid, geldzaken en sociale leven, maar 

slimme technologie ontbreekt vaak volledig in kantoorgebouwen. Dat is wonderlijk, want de oplossingen 

bestaan al. Zoals de technologie die het mogelijk maakt om energie op te wekken uit de zon en de wind, 

die vervolgens wordt gebruikt om het kantoor van stroom te voorzien. Het is al mogelijk dat de frisse 

buitenlucht zorgt voor een ideale luchtkwaliteit in het kantoor, terwijl tegelijkertijd het zonlicht de kamers 

verlicht. Het einde van de ongezellige tl-buis is daarmee in zicht.

Die oplossingen vergen geen dure techniek en uitgebreide handleidingen. Elk gebouw, nieuw of oud, kan 
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worden voorzien van een netwerk van sensors dat informatie verzamelt over de omstandigheden in en 

om het gebouw. Een gebouwmanagementsysteem analyseert die informatie, waarna het automatisch 

de luchtkwaliteit op niveau brengt en het energiegebruik minimaliseert. Dat is geen toekomstmuziek, dat 

is nu al mogelijk, zo is te zien in een aantal hypermoderne projecten van vooruitstrevende architecten en 

ontwikkelaars.

Voorwaarde hiervoor: visie. Projectontwikkelaars, investeerders en de bouwwereld zaten te lang 

vastgeroest in hun traditionele manier van werken. Het plannen van nieuwe projecten gebeurt vaak door 

verschillende mensen en afdelingen, waarbij iedere partij uitsluitend vanuit de eigen expertise denkt. Het 

gebrek aan een overkoepelend idee, een visie, zorgt dat vooruitgang vertraagt en tot stilstand komt.

Maar het gaat vooruit.

Architecten, al zo vaak de aanjagers van verandering, realiseren zich al langer dat we meer moeten doen. 

Meer en meer bedrijven bouwen regenerative design studios, die veel verder gaan dan het terugdringen 

van de uitstoot: zij kijken hoe ze eerder aangebrachte schade kunnen herstellen, om zo een netto-positief 

effect op het milieu te creëren.

Dit soort gebouwen verzamelen bijvoorbeeld meer regenwater dan het gebouw zelf gebruikt of de 

buitenmuren zijn van materiaal dat CO2 kan opslaan. Op het dak staan enorme zonnepanelen die 

meer energie opwekken dan noodzakelijk. “Onze uitstoot verminderen gaat een klimaatcatastrofe 

niet voorkomen,” zegt Sean Quinn, hoofd van de regenerative design studio van het befaamde 

architectenkantoor HOK. “We zullen design moeten gebruiken als positieve kracht om de natuur te laten 

herstellen en terugkeren. Terwijl we besparen willen we tegelijk overvloed creëren.”

The Miller Hull Partnership, WRNS Studio, Mithun, en meer beroemde architecten hebben zich als doel 

gesteld een netto-positief effect op de wereld te hebben. Deze nieuwe aandacht voor duurzaamheid 

levert projecten op als het  Kendeda Building at Georgia Tech, Microsoft’s Silicon Valley Campus, en het 

The LG Science Park in Seoul. Ook dichter bij huis kijkt men met die blik. Het Nederlandse UNStudio 

heeft de afdeling Sustainability Engineering, dat zich richt op een holistische benadering van design en 

duurzaamheid. Al in 1992 (!) besloot Paul de Ruiter Architecten dat alle gebouwen die het ontwerpt meer 

energie moeten produceren dan consumeren.

Investeerders, ontwikkelaars én huurders willen niets liever dan deel uit maken van dit soort hypermoderne 

gebouwen. De vraag naar dit soort projecten is groot – maar het aanbod is schaars. Gebouweigenaren 

horen meer en meer van potentiële huurders dat de duurzaamheid van het gebouw doorslaggevend is, 
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net de aanwezigheid van high-tech oplossingen die het leven op kantoor veraangenamen. Tegelijk zien 

projectontwikkelaars dat investeerders vooral kiezen voor projecten niet alleen rendement opleveren, maar 

ook een betere wereld.

De Britse schrijver Ernest Hemingway schreef ooit over hoe zowel succes als falen zich openbaren: “Het 

gaat heel geleidelijk en dan heel plotseling.” Die stormachtige ontwikkeling is nu ook zichtbaar in de 

vastgoedsector, waar iedereen, van investeerder tot projectontwikkelaar en van bouwbedrijf tot huurder, 

ineens beseft dat we meer zullen moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan.

Misschien zijn de ogen geopend door de opkomst van ESG-doelen als belangrijke factor om investeringen 

te bepalen. Misschien was het de harde les dat energieprijzen razendsnel kunnen veranderen. Maar aan 

de basis ligt echter een veel sterker, diepgeworteld gevoel: Eindelijk, we kunnen iets doen waarop we trots 

mogen zijn.
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