DUURZAAMHEID

Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council

‘Slopend, zo’n 
groene week!’
Annemarie van Doorn, de nieuwe DGBW-directeur, hield
tijdens de Dutch Green Building Week een dagboek bij
door Annemarie van Doorn

S

inds februari 2014 is Annemarie van Doorn directeur van de Dutch Green Building Council. Van
22 tot en met 26 september vond voor haar de
eerste Dutch Green Building Week plaats in de hoedanigheid van directeur. ‘Spannend, slopend ook, maar het
was wel een week die me onwijs veel energie heeft gegeven.’ Een verslag van dag tot dag van haar belevenissen.

Maandag
Onrustig geslapen natuurlijk, want het was best spannend, zo’n eerste Dutch Green Building Week als directeur. Ook voor mijn dochter Bela van zestien. Zij ging
met me mee naar het openingscongres in de Eusebiuskerk in Arnhem. Ze mocht de filmploeg helpen en interviews afnemen met de kinderen die hadden meegedaan aan een dialoogsessie met Laurentien van Oranje.
Laurentien was als directeur van de Missing Chapter
Foundation gevraagd om een discussie te leiden tussen
basisschoolleerlingen en verschillende besluitvormers
en directeuren. De kinderen hadden hun eigen school
onderzocht op duurzaamheid en presenteerden hun
bevindingen. Het was meteen al een heel verfrissend
onderdeel van het congres. Niet iemand die praat met
een Powerpoint, maar een echt gesprek tussen mensen:
interactie. Mooi.
’s Ochtends lag mijn bed vol met allerlei kleren. Wat
moeten we aan? De avond daarvoor hadden mijn dochter en ik al een heel plan gemaakt voor een geschikte
outfit. Maar uiteindelijk komt daar natuurlijk niets van
terecht. Halverwege het congres heeft Bela in de binnenstad van Arnhem nog een set nieuwe panty’s moeten

kopen, want er schoot een ladder in. Ze heeft me echt
gesteund gedurende de dag. Met een glaasje water, een
Dextro Energy, een broodje: heel lief.
Van het programma krijg je toch maar weinig mee, als
directeur. Het is toch net alsof je je eigen verjaardag
viert. Je voelt je zó verantwoordelijk. Dat iedereen het
maar leuk heeft. Dat er interessante sprekers zijn. Dat
mensen niet de zaal uitlopen. Ik heb zo veel mensen gezien met wie ik een praatje wilde maken, maar er is zo
weinig tijd. Van wat ik heb meegekregen vond ik Daan
Roosegaarde echt inspirerend. Hij kijkt naar schoonheid, is authentiek, en is echt en oprecht bezig om de
wereld van morgen mooier te maken. Hij zet een stap
naar voren. En ik denk dat hij goed aanvoelt naar waar
het heen moet. We moeten weer terug naar de basis,
de kunst en de schoonheid omarmen. Het geld komt
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Annemarie van Doorn

bij elkaar te brengen, kun je gezamenlijk oplossingen
bedenken.

Annemarie van Doorn is sinds 2014 directeur van de
Dutch Green Building Council. Haar focus ligt op het
onder de aandacht brengen van het thema ‘gezondheid’
in relatie tot de duurzaamheid van gebouwen. Voor haar
werk bij de Dutch Green Building Council was ze initiator en directeur van de Green Business Club Nederland. Daarvoor heeft Van Doorn jarenlang bij ABN Amro
gewerkt, onder andere op de afdeling Corporate Sustainable Development. Ook stond ze in 2008 aan de wieg van de Dutch Green
Building Council, waar ze als bestuurslid verantwoordelijk was voor positionering. Zo heeft ze onder andere het initiatief genomen voor de succesvolle
Dutch Green Building Week. Van Doorn is afgestudeerd als psycholoog.

Dinsdag
Tja, dan word je om vier uur ’s nachts wakker. En ineens
vond ik, met alle inspiratie die ik de dag ervoor heb opgedaan, dat de presentatie voor Ecobouw helemaal anders moest. Ik was die dag key note spreker en heb een
persoonlijk betoog gehouden over dat we elkaar moeten
opzoeken om duurzame tot duurzame oplossingen te
komen. Want alles kan! Er is geen enkele belemmering. Ik heb er positieve reacties op gekregen en leuke
gesprekken gevoerd. Maar ik was aan het einde van de
dag wel doodop.

daarna wel, als voortvloeisel uit de goede dingen die je
doet. Ook mooi was de speech van de burgemeester van
Arnhem, Herman Kaiser. Wij willen veel meer samenwerken met overheden en gemeentelijke overheden en
het was goed om te zien dat deze partijen zich ook aan
de Dutch Green Building Week hebben verbonden. Net
als de hoofdsponsoren Daikin, Alliander en Forbo en die
meer dan 80 andere sponsoren.
’s Avonds had ik een diner met de aftredende bestuursleden in Utrecht. Ik kwam veel te laat, want ik was hopeloos verdwaald in de binnenstad. Maar uiteindelijk is het
een geslaagde avond geworden. Ik heb samen met deze
bestuursleden aan de wieg gestaan van de Dutch Green
Building Council. Het was leuk om hier weer eens even
bij stil te staan. Het is fantastisch dat de stichting zo’n
enorme vlucht heeft genomen. Ik realiseerde me ook dat
ik enorm veel heb geleerd in die eerste periode. Het gaat
bijvoorbeeld niet om het bedrijf dat je vertegenwoordigt,
maar om het contact van mens tot mens. Door mensen
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Woensdag
Samen met mijn collega Maarten Dansen had ik een
brunchafspraak met Rick Fedrizzi, ceo van de US Green
Building Council. Hij was naar Nederland gekomen,
ook om bij Forbo een Leed-certificaat te overhandigen.
Hij vertelde over hoe de US Green Building Council
werkt met verschillende chapters, zeg maar lokale bedrijfsonderdelen. Wij als DGBC doen dat natuurlijk ook
met onze Green Business Clubs. Wij stimuleren verduurzaming op gebiedsniveau door partijen bij elkaar te
brengen. We hebben afgesproken meer samen te werken om te leren van elkaars ervaringen.
’s Middags had ik ingeruimd om wat bij te werken. Gewoon thuis, achter de laptop. Maar uiteindelijk is daar
niet zo veel van terechtgekomen. Ik ben aan het einde
van de middag wel nog naar een expositie van Mark van
Kuppevelt geweest: kunstenaars die beelden maakten
van natuurlijke materialen. Het leek me wel wat als relatiegeschenk voor onze participanten. Net als bij Daan
Roosegaarde werd ook hier weer de koppeling gelegd
tussen duurzaamheid aan de ene kant en esthetiek aan
de andere.
Donderdag
Je maakt wat kilometers in zo’n week. Maar een paar
cd’s van David Bowie hebben me tijdens mijn reizen vergezeld. Ik begin de dag altijd standaard met een wandeling met Ted, mijn hond, door de duinen. Heerlijk, een
soort meditatie is dat. Om 12 uur moest ik een peptalk
houden bij Crossroads, in Amsterdam Noord. Ook hier
ging het om de kracht van verbinden. Over dat je elkaar
moet opzoeken om vooruit te komen. Dat je moet kijken
naar raakvlakken en overeenkomsten, en wat we voor
elkaar kunnen betekenen. Ik vond het een bijzonder
speelse opstelling. Dat zorgde ook voor een inspirerende
bijeenkomst.
Daarna meteen door naar de Hogeschool voor de
Kunsten in Amsterdam. Ik mocht een Breeam-NL
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Nieuwbouw-certificaat uitreiken. Dat is toch altijd weer
bijzonder. Ook hier kwam weer het onderwerp esthetiek
naar voren bij de verduurzaming. Toch wel een soort
rode draad door heel de week. Juist bij deze opleiding is
dit een onderwerp bij uitstek.
Vrijdag
Er is veel voorbereiding in gaan zitten in de organisatie
van een rondetafelbijeenkomst van de Kopgroep Financiers bij FGH Bank in Utrecht. Maar uiteindelijk hebben
we meer dan twintig mensen van grote banken, corporaties en beleggers bij elkaar gekregen die wilden meedenken over het verduurzamen van de woningmarkt. Zeker
gezien ieders drukke agenda een prestatie van formaat.
Over de uitkomsten was ik bijzonder content: alle deelnemers steunden de ontwikkeling van een label voor
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duurzame en gezonde woningen. Over een paar maanden spreken we weer af om een volgende stap te zetten.
Van Utrecht naar Nijmegen voor het officiële slotevent
van de Dutch Green Building Week. Ook hier hebben we
nog een inhoudelijk programma van gemaakt. We willen nog zo veel vertellen. Deze bijeenkomst ging voornamelijk over het verduurzamen van scholen en gebieden.
Niet voor niets was het duurzame schoolgebouw van de
Hogeschool Arnhem en Nijmegen de setting. Na de presentaties, een rondleiding en een afsluitende borrel weer
terug naar huis. Daar duizelden al die evenementen nog
wel even door mijn hoofd. En dan te bedenken dat er
deze week nog 140 andere activiteiten zijn gehouden die
ik niet heb kunnen bezoeken! Nou ja, volgend jaar doen
we het gewoon weer. En ik zette het volume van Bowie
nog even een tikje harder.

advertentie
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