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Duurzaam (en betaalbaar) wonen
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Van 14:45 tot 15:45 uur

Telefoon op stil

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Twitter mee @DGBCnl #DGBW2022

Subsessie 1

Welkom!
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Programma
Subsessie 1

1 Introductie

Wonen en DGBC – een steeds scherpere focus2

Praktijkvoorbeeld – De Torteltuin3

Vragen/afsluiting4



DGBC Festival

HIER GAAN WE VOOR!



Estéban van Zeijl

Dutch Green Building Council

Introductie









Sociale duurzaamheid



• Programma Duurzaam Wonen

• Groene Kamer over de woningbouw opgaven, mei ’22

• BREEAM-NL In Use Wonen, sinds 2021

• BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen, binnenkort!

• DGBC is Partner van CorporatieNL en v.v.

• Verbinding zoeken sociale en duurzame woningbouw initiatieven, 

zoals de Torteltuin, Knarrenhof, Erfdelen, Stichting Statiegeld op Jeugd

• Samenwerking Podcastserie ‘De Woontransitie’

DGBC en Duurzaam Wonen, wat we al doen



Groene Kamer, Tweede Kamerleden & DGBC Partners

Met o.a.

• Laura Bromet, GroenLinks

• Peter de Groot, VVD

• Andy vd Dobbelsteen, 

TU Delft



Strategisch Partnerschap CorporatieNL, lid Vastgoed Commissie 

• Gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen en trends voor 
sociale woningbouw en vastgoed

Speerpunten:

• Een thuis voor iedereen in 2030

• Acceptabele regeldruk (voor corporaties)

• Sociale cohesie

• Duurzaamheid / toekomstbestendigheid

DGBC en woningbouw, aansluiting zoeken met…



Sociale en duurzame initiatieven in wonen

• Er zijn meerdere interessante initiatieven die op een andere manier 
naar wonen, woongemeenschappen en sociale cohesie kijken. We 
onderzoeken op welke manier DGBC een platform kan bieden, kennis 
kan delen.

Onder andere:

• Stichting Statiegeld op Jeugd

• Knarrenhof en Erfdelen

• De Torteltuin en andere wooncoöperaties 

DGBC en woningbouw, aansluiting zoeken met…



Duurzaam Wonen, wordt vervolgd



Thomas Heye

Dutch Green Building Council

Wonen en DGBC 

Een steeds scherpe focus





Wonen en DGBC 

Een steeds scherpe focus



Paris Proof – Ook voor woningen

WEii voor woningen

• Rekenprotocol

• Grenswaarden

Geen theoretische berekening, 
maar sturen op werkelijk 

verbruik op de meter. 



BREEAM-NL In-Use Woningen

• Sinds begin 2021

• Systematisch verduurzamen

• Op alle duurzaamheidsthema’s

BREEAM-NL
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Energie

Belonen energiezuinige woningen
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Klimaat

Stimuleren en belonen maatregelen voor klimaatadaptatie
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Sociale duurzaamheid

Voor het eerst opgenomen in de beoordelingsrichtlijn
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Portfolio’s van a.s.r. en Vesteda 



BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen

IN ONTWIKKELING

• Toegankelijk

• Praktisch

• Moet inspireren méér aan 

duurzaamheid te doen

BREEAM-NL
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Buurtanalyse én maatregelen. 

Slim combineren van 

ontwerpoplossingen en deze integraal 

in het project meenemen draagt bij aan 

meerdere doelen. 

Sociale duurzaamheid in BREEAM-NL
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BREEAM-NL
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• Hulpmiddelen

• Meetinstrumenten

• Certificering

• Partnerschappen

• Samenwerken

• Kennisdeling

DGBC en Wonen
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Laura Schefold

De Torteltuin



Laura Schefold

Dutch Green Building festival
11-10-2022

Contact:
https://detorteltuin.co
info@detorteltuin.co

Wooncoöperatie de Torteltuin 

https://detorteltuin.co/


Wat is een wooncoöperatie?

Een derde woonvorm, tussen huur en koop in

De vereniging is eigenaar

De leden bouwen, beheren en bewonen (huren)

Geen winstoogmerk

Steeds meer in trek:
- In 2015 officieel erkend
- 10% van nieuwbouw in 2040



Waarom?

- Wonen is een recht, geen beleggingsobject

- De kracht van de gemeenschap

- De bewoners kleuren de stad



Wie wij zijn

25 jonge Amsterdammers

Maandelijkse bijeenkomsten: de ‘Torteldag’

Horizontale organisatie met verschillende 
werkgroepen

Een wooncoöperatie voor 40 wooneenheden op 
Centrum Eiland, Amsterdam



Ons traject

Visie 
schrijven

Eis om in de kaartenbak 
van de gemeente te 

komen

2 februari 2020

Vorming van de 
initiatiefgroep

Ontwerpproces Bouwen

over…. jaar

Kavel 
gewonnen! 

Financiering 
rond krijgen

November 2021



Betaalbaarheid Groene 
duurzaamheid

Sociale 
duurzaamheid

De 3 pijlers van de Torteltuin



Hoe wooncoöperaties kunnen bijdragen 
aan duurzame bouw



1. Groene duurzaamheid

Zowel projectontwikkelaar als bewoner 

Het nastreven van eigen woonwensen: 
- comfortabel
- energie-neutraal
- natuur-inclusief 
- klimaatbestendig





2. Sociale duurzaamheid

Gemeenschappelijk wonen

Delen en lenen in plaats van bezit

Gedeelte van woningen gereserveerd voor 
statushouders



3. Betaalbaarheid

Stad blijft een plek voor iedereen

30% sociale huur, 70% middenhuur

Door geen commercieel oogpunt bouw je 
vanuit collectieve idealen



Uitdagingen

Nieuw in Nederland dus weinig aansluiting in het beleid

Unieke leenvorm met lange afbetaling

Huur blijft onder een vast prijsplafond

Nu actueel:
- Leen omstandigheden slecht
- Aanspraak op subsidies pas na het definitief ontwerp
- Deze periode overbruggen middels een crowdfunding

→ Zet druk op het realiseren van eigen idealen



Een boodschap aan de zaal

Maak voor collectieven een duurzaamheidscertificering ook financieel toegankelijk

Meer financiële en juridische steun bij start fase van wooncoöperatie

Krachten bundelen! 



Dank u wel

Contact:
https://detorteltuin.co
info@detorteltuin.co
+316 52011003

https://detorteltuin.co/
mailto:info@detorteltuin.co


Wonen en DGBC 

Een steeds scherpe focus

Uitdaging om alle markten en 

initiatieven de juiste tools te geven 
om te verduurzamen.



Dutch Green

Building Council

Zuid Hollandlaan 7

2496 AL Den Haag

+31 (0)88 55 80 100

info@dgbc.nl

DGBC.nl


