
 
 

10 oktober 2017 - Dag van de Duurzaamheid 

Zeist op weg naar CO2 neutraal  

 

De gemeente Zeist heeft, speciaal voor de Dag van de Duurzaamheid, een 

filmpje gemaakt waarin ze laat zien hoe het staat met de verduurzaming 

van haar eigen vastgoed. Daarin aandacht voor zwembaden, scholen en 

ander maatschappelijk vastgoed. Lees meer.... .   
 

Duurzaam Da Vinci College  

 

In Leiden is een project afgerond waarbij Havo 4 leerlingen van het Da 

Vinci College zelf het dak op gingen om zonnepanelen te monteren. 

Ondanks het slechte weer, hebben de leerlingen ruim 700 panelen 

gemonteerd. Lees meer… 
 

Groene dromen realiseren  

 

Scholen, kinderopvang en de gemeente Hof van Twente gaan met een 

nieuwe manier van aanbesteden (innovatiepartnerschap) hun groene 

droom realiseren. De bouwsector is enthousiast over deze nieuwe manier 

van samenwerken. Lees meer... 
 

Goede en groene doelen  

 

Goede en groene doelen realiseren is een belangrijk thema tijdens de 

Najaarsbijeenkomst op donderdag 30 november 2017. Veel sessies gaan er 

over. Duurzaamheid is steeds meer onderdeel van de normale taakuitvoering, 

maar ook nog bijzonder genoeg voor wat speciale aandacht. Komt u ook? Lees 

meer .... 
 

In de agenda  

In onze agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen 

diverse netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers), waaronder: 

• 10 oktober; Ervaring met duurzame MOP's 

• 27 oktober; Spelregels (duurzaam) levenscyclus beheer 

• 31 oktober; Open data en duurzaam ruimtegebruik (netwerk makelpunten)  

• 2 november; Introductie financieën en BBV 

• 30 november; de Najaarsbijeenkomst  

En verder...  

• Zijn meer gemeenten goed op weg bij het verduurzamen van hun vastgoed.   
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• Heeft Almere een groot deel van haar gebouwen voorzien van zonnepanelen. 

• Is het onderhoud in Enschede goedkoper en duurzamer geworden door slim uit te 

besteden. 

• Heeft Eindhoven een manier gevonden om gemeentelijke gebouwen te verduurzamen 

zonder investeringen.     

• Krijgen een school, voetbalclub en gemeenschapshuis in Wijchen (GLD) een 

nieuw en duurzaam onderkomen (en dat mag wat kosten). 

• Vinden directie, docenten en ouders van een basisschool dat de gemeenteraad ‘te lang 

over duurzaamheid en geld praat’ (terwijl zij in een vervallen school zitten). 

• Heropent burgemeester Wiersma het gerenoveerde dorpshuis van Vierhuizen (GR). 

• Kunnen bewoners van Enschede de hypotheek van hun buurthuis afbetalen 

met  maatschappelijke diensten zoals huiswerkbegeleiding. 

• Is Heerenveen mede vanwege haar goede voorzieningen uitgeroepen 

tot sportgemeentevan het jaar. 

• Heeft de helft van de gemeenten nog geen vastgoedvisie en bieden we gemeenten en 

scholen op dit punt graag meer houvast.  

Vacatures  

Zijn er diverse vacatures bij partners van Bouwstenen. Zie de vacatures op onze website. 

Kennis delen  

Wilt u uw kennis delen in Bouwstenen-verband? Dat kan door partner te worden! Dan 

profiteert u nog meer van hetgeen we samen weten en kunnen. Ook kunt u tijdens de 

Najaarsbijeenkomst op de kennismarkt laten zien wat u in huis heeft.  

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter en Facebook en gebruik elkaars kennis via 

de LinkedIn-groep van Bouwstenen! 
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, 
Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, bbn adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU, BMC, Breda, Brink 
Groep, Bronckhorst, BNG Bank, Capelle aan den IJssel, Carmelcollege, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, 
Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven, Dunamare Onderwijsgroep, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom 
Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gelderland, Gouda, Greenspread, Groningen, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, HollandseKroon, Horst aan de Maas, Houten, Instituut 
VGM, Kadaster, Kerkrade, KIEN Facility Management, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman 
adviseurs, Leiden, Lingewaard, Lumens Groep, LVO, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, My Public Roof, 
Nieuwkoop, Nijmegen, Noordenveld, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, Raderadvies, 
Republiq, Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco, 
Tekenplus, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie 
CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonwaard, Woonzorg Nederland, Zaandam, Zenzo Maatschappelijk 
Vastgoed, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail 
naar portal@bouwstenen.nl 
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