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Hoe verduurzaam je een
vastgoedportefeuille met grote variatie?

“De combinatie van het gestructureerde
proces, de digitale tool en de expertise
zorgden voor écht inzicht in onze complexe vastgoedportefeuille. Hierdoor
konden we besluitvorming organiseren
in de Colleges van Bestuur over ambitie
en budgetten.”
Rowan Boeters, Programmamanager
duurzaamheid
UvA en HvA

Het project
De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de
Hogeschool van Amsterdam (HvA) bezitten
een uitgebreide vastgoedportefeuille in
verschillende campussen verspreid over de
hoofdstad. Bij de verduurzaming van deze
portefeuille willen ze kunnen inspelen op
veranderende energietarieven, wetgeving,
beschikbare duurzame energie in 2050,
behoeftes van de eigen organisaties en op
innovaties in de markt. Daarbij hebben ze
de ambitie uitgesproken om als voorbeeld
te dienen voor de gebouwde omgeving bij
het opstellen van routekaarten, zoals is
afgesproken in het Klimaatakkoord. Wij hebben
geholpen om een portefeuilleroutekaart
op te stellen en een afweging te maken in
verschillende verduurzamingsscenario’s in
samenloop met het onderhoudsplan.
Over de organisatie
De UvA en de HvA bezitten een zeer groot
portfolio met divers vastgoed, variërend
van eeuwenoude monumentale panden tot
moderne onderzoeksfaciliteiten. Het vastgoed
vervuld diverse functies van laboratoria,
collegezalen, werkplekken tot kantoren.

te kijken naar 2050. Omdat de informatie
redelijk verspreid was en de expertise zat bij
verschillende gebouwbeheerders was het een
uitdaging iedereen zo goed mogelijk in het
traject te betrekken. Omdat er verschillende
interne en externe stakeholders zijn met
elk hun eigen belangen was het nodig om
verschillende opties te onderzoeken. Ze
wilden hiertoe beschikken over verschillende
scenario’s en nadenken over budgetten die
we hebben geïntegreerd in een Duurzaam
Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) om
zo de energietransitie efficiënt, effectief en
betaalbaar te houden.

Onze oplossing
We hebben deze vraag ingevuld met de
FastLane-aanpak. In een gestructureerd traject
werden de gebouwen bekeken en gevalideerd.

De uitdaging
Scenario’s verduurzaming vastgoed
De UvA en HvA wilden inzicht
in mogelijkheden en kosten van
verduurzamingsmaatregelen, waarbij de
organisatie in staat is om strategisch vooruit

Lees meer
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Figuur 1: FastLane-aanpak

Door gebruik te maken van een online
platform konden we de opgehaalde
informatie goed borgen tijdens het traject.
Daarna volgden er expertsessies waarin de
kennis van beide organisaties werd gebundeld
en er gekeken werd naar diverse aspecten
als beheer, kosten, huisvestingsstrategie en
energiebesparing. Zo konden de quick wins
en gebiedsoplossingen snel geïdentificeerd
worden en zijn de potentiële maatregelen
op haalbaarheid getoetst. In de toekomst
kunnen wijzigingen, zoals nieuwe technieken
of veranderende wetgeving, makkelijk worden
doorgevoerd in het online platform.

de maatregelen die gerelateerd zijn aan
de daken van monumentale gebouwen,
maatregelen aan luchtbehandelingskasten of
WKO-systemen. De gestructureerde aanpak
zorgde voor het inzicht dat nodig is om
de verduurzaming in samenhang met het
onderhoud uit te voeren op een manier die
zorgt voor:
• Per gebouw op maatregelniveau inzicht in
verschillende verduurzamingsscenario’s
met bijbehorende effecten op kosten en
baten,
• Door samenloop met DMJOPkostenbesparing tot 20%,
• Praktische uitvoerbaarheid van het
programma aan projecten voor de eigen
organisatie en voor aannemers,
• Beperking van overlast voor gebruikers
door bundeling van werkzaamheden,
• Financiële voorspelbaarheid en soepele
bestuurlijke besluitvorming breed
gedragen binnen de organisatie.
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De resultaten
Met het FastLane-dashboard waren wij
in staat om verschillende scenario’s te
presenteren die aansluiten bij de gestelde
doelstellingen en inzicht te geven bij de
kosteneffectiviteit van maatregelen. Door dit
inzicht mee te nemen konden er maatregelen
gekoppeld worden en in samenhang met het
MJOP worden gepland. Dit betrof bijvoorbeeld

Thomas Verhoeven
Projectmanager/adviseur
energietransitie

Duurzame ontwikkelingsdoelen
Het zit in ons DNA om met onze
expertise, partnerships en
innovaties samen te werken aan een
betere samenleving. Met de
verduurzaming van UvA/HvA dragen
wij bij aan de hiernaast genoemde
ontwikkelingsdoelen (SDG’s),
afkomstig uit de 2030 Agenda for
Sustainable Development van de
Verenigde Naties.

