
Kennis- en netwerkbijeenkomst    

14:15 uur: Adrie Hoogland, directeur A3 Hoogland en zijn visie op onderhoud 

 
14:30 uur: Ontwikkelingen in vastgoedonderhoud door Harm Jellema, directeur KCDO 

 
14:45 uur: The Natural Step door Geert Verlind directeur Cagerito 

 
15:15 uur: Stand onderzoek duurzaam vastgoedonderhoud en demonstratie website   
door Johan Glorie innovatiemanager Verf Advies Centrum 

 
15:45 uur: Discussie met de kernvraag: Wat zouden we kunnen doen om als 
onderhoudswereld bij te dragen aan een duurzame samenleving? 

 
16:15 uur: Netwerkborrel 



 

A3 Hoogland  
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Project duurzame innovaties KCDO   



















Keurmerken instrumenten systemen  





Opdrachtnemers: 
•Duurzame bedrijfsontwikkeling volgens The Natural Step  
•Ontwikkeling duurzame modulaire businessmodellen  
•Duurzame Innovaties  
•Materialen database , Living Lab (proeftuin) 
 
Opdrachtgevers:  
•Duurzame bedrijfsontwikkeling volgens The Natural Step 

•Ontwikkeling duurzaam aanbestedingsmodel rekening houdend met de (mogelijke) aankomende 
aanbestedingsplicht./Duurzame bestekteksten 

 
Fabrikanten/leveranciers: 
•Living lab (proeftuin) directe feedback 

•Ontwikkeling en participatie in nieuwe businessmodellen/duurzame innovatie 

 
Onderzoekers/adviseurs/onderwijs: 
•Veldwerk en onderzoek/Opleiding en training TNS 

 
Kenniscentrum Duurzaam Onderhoud 

•Planuitwerking  (praktijkervaringen) (Totaalaanpak en deelplannen duurzame 
innovatie/businessmodellen) 
•Fundraising  
•Coördinatie 

Kansen (individueel of collectief)   



 

The Natural Step door  

Geert Verlind 
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Resultaten onderzoek door 

Johan Glorie  



Onderzoek duurzaam vastgoedonderhoud 

Tijdlijn 

2009 

start 

onderzoek 

2009 

www.duurzaamvgo.nl 

2010 

oplevering 1ste 

proefproject 

2011 

Leidraad duurzaam 

vastgoedonderhoud 

2012 

Praktijkwijzer 

Verantwoord 

gevelonderhoud 

2012 

Symposium 

Verantwoord 

gevelonderhoud 

2014 

monitoren 

proefprojecten 

2016 

monitoren 

proefprojecten 

2014 

Online 

productenregister 



Deelnemers landelijk onderzoek 

 18 proefprojecten (40 deelnemers) 



Scope onderzoek 

 

Buitenschil 

woningen 

Daken 

Dakbedekking 

Dak, vloer en 
gevel isolatie 

Gevels 

Gevelelementen 

Schilderwerk 

Beglazing 



Ambitie 

CMR, R45,R49,R46,R60,R61,R62,R63,R64, PBT,R50,R53 

 



Verantwoorde keuze 

 

Verantwoord 
gevelonderhoud 

Milieu 

(Ecolabel, C2C, Nibe, 
GPR Onderhoud 

Kwaliteit 

(COT productkwaliteit, 
VAC prestatiemeting) 

Gezondheid 

(praktijkwijzer verantwoord 
gevelonderhoud) 



Laag hangend fruit 

 Beperk transportafstanden (mensen, materiaal en materieel). 

 Aromaatvrije terpentine. 

 MS polymeerkit in plaats van isocyanaathoudende kit.  

 CMR vrije (nonylfenol) epoxy. 

 Minerale betonreparatiemiddelen i.p.v. epoxy. 

 Hout uit duurzaam beheerde bossen (FSC, e.d.). 

 Geen pesticiden in binnenmuurverven. 

 Watergedragen producten zonder schadelijke stoffen voor het 

aquatische milieu en oplossing voor spoelwater. 

 Verven en kitten zonder butanone oxime. 

 Geen oplosmiddelhoudende voorstrijk meer gebruiken 

 Pas folie op metaal en kunststof toe 



Praktijkwijzer 

 



Proefprojecten 

1. Project voorbereiden 

2. Project verduurzamen   

3. Aanbevelingen onderzoekers 

4. Kostenconsequenties  

5. Besluitvorming   



De praktijk 



Uitvoering 

 Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM) worden 

onvoldoende gebruikt: 

- epoxy-reparatie met katoenen handschoenen 

- epoxy-reparatie schuren zonder adembescherming 

- voegen met blote handen 

- kwartstof en houtstof 

 Lawaaioverlast en onvoldoende gebruik gehoorbescherming. 

 Symptoombestrijding onderhoudsproblemen. 

 Afval wordt niet gescheiden. 

 Weerstand om af te wijken van gangbare werkwijze. 



Houtreparatie 

2011     2014 



Oplevering 2011 



Experiment met kozijnlijm (2011) 



Houtreparatie (hout met kit) 

 



Oplevering 2011 



Beglazingskit (MS Polymeer) 



Reinigen (microvezeldoek) 

 Water 

 Soda 

 



Reinigen en opruwen (nat) 



Schuren 

 Machinaal met stofzak of stofafzuiging 

 Waterproof (nat) 



Afstoffen of afnemen 



Lijnolieverf (kleur) 

2011 2014 



Lijnolieverf (krijten) 
2014 Noordgevel 2014 Zuidgevel 



Lijnolieverf (vuil) 

2011 2014 



Lijnolieverf (glans en kleurbehoud) 

2011 2014 



Lijnolieverf (experiment) 

2014 2014 



Watergedragen verf (glans) 

UV-drogend (2011) Experimenteel (2011) 



Infrarood en UV-droging 



Watergedragen verf (kleur en dekking) 

 



Watergedragen verf 

2014 onbeschut 2014 beschut 



Opleveringskeuring 2011 

 Relatief veel afwijkingen in relatie tot standaard 

kwaliteitseisen (redelijk te stellen eisen van 

vakmanschap) 

 Verfproducten met lagere glans (4 seizoenen, 

watergedragen, natuurverf, ..) 



Periodieke keuring 2014 

 Een aantal verfsystemen hebben gefaald en 

zijn/worden overgeschilderd. 

 Nog 8 projecten bezoeken 

 Tussenrapportage opstellen 



Eindkeuring 2016 

 Afronden onderzoek duurzaam vastgoedonderhoud 



 

 

Website 

Duurzaam woningonderhoud 



Wat is het? 

 Een online productenregister met ruim 200 

producten die voor iedereen toegankelijk is. 

 Een productbeoordeling op basis van gezondheid, 

milieu, kwaliteit en recensie. 

 Het resultaat van het onderzoek duurzaam 

vastgoedonderhoud. 

 



Waarom een productenregister? 

 Hulpmiddel om producten met elkaar te vergelijken 

op gezondheid, milieu, kwaliteit en recensie. 

 Hulpmiddel om een verantwoorde productkeuze te 

maken (duurzaam inkopen/verkopen). 

 Een stimulans voor de markt om verantwoorde 

producten te ontwikkelen. 

 

 



Voor wie is het bestemd? 

 Vastgoedonderhoudsbedrijven 

 Schildersbedrijven 

 Vastgoedbeheerders 

 Architecten 

 Adviseurs 

 ... 

 

 



Hoe werkt het? 

 Zoek producten op trefwoord 

 Zoek producten op ondergrond 

 Mijn productvergelijker 

 



Zoek producten op trefwoord 



Zoek producten op ondergrond 

 



Mijn vergelijker 

 



Zoeken 



Resultaat 



Zoeken op ondergrond 



Resultaat 



Mijn productvergelijker 













Mijn vergelijker 



 

Discussie  

Wat zouden we kunnen doen om als onderhoudsbranche bij 
te dragen aan een duurzame samenleving? 



Tekst   

Tekst 



 
Bedankt voor uw komst en tot de 

volgende kennis- en 

netwerkbijeenkomst 


