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Energiebesparing in de gebouwde omgeving is aantrekkelijk vanwege het rendement 

voor de eindgebruikers. Blijft de vraag: hoe bereik je nu de beste energieprestatie tegen 

de laagste kosten? Welke maatregelen springen er dan uit? Een aantal partijen uit de 

bouwsector ging op onderzoek uit en vertaalde de bevindingen in de praktische brochure 

‘Bouwen aan een goede schil’.

De winst van 
samenhang
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GebouwschilInterviews

Zien waar het probleem zit

Brief aan de minister

Heel veel winst te behalen

‘100 procent van de bouwpartijen 

moet de nieuwe eis kunnen 

uitvoeren’

“Je kunt niet concreet genoeg zijn”

Voor Willem Koppen van het gelijknamige bouwkun-
dig expertisebureau was de onbewuste onbekwaam-
heid in de bouwkolom reden om mee te werken aan 
de brochure. Zijn insteek is vooral pragmatisch. 
“De twee hoofdvragen zijn: hoe doe je het goed en 
wat betekent dit voor alle betrokkenen? Daarbij 
kun je niet concreet genoeg zijn.” Gevraagd naar 
de belangrijkste uitkomst van de brochure, zegt hij: 
“Dat het zo makkelijk is om het goed te doen. Alleen 
zijn we ons er niet altijd van bewust, want we sturen 
elkaar niet of onvoldoende aan op functionaliteit.” 
Zijn aanbeveling is dan ook om kennis visueel over 
te dragen op de vakmensen. “Als je hun beelden laat 
zien van goed en slecht uitgevoerde details, ontstaat 
inzicht en gaat het voor hen leven.”
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GebouwschilInterviews

‘Investeringen in de thermische 

schil blijven glansrijk overeind’

“Het heeft alles met precisie te maken”
John van Splunter is uitvoerder BAM  
Woningbouw Breda en nauw betrokken bij de 
passiefhuizen van De Kroeven in Roosendaal. 
“Duurzaam bouwen moet vanzelfsprekend 
worden. Innovatie is een speerpunt voor ons. 
Het hier en nu is voorbij voor je er erg in 
hebt. Duurzaam bouwen wordt de markt, dus 
waarom daar niet op vooruitlopen?”  
De medewerkers meekrijgen is het moeilijkste, 
heeft Van Splunter ervaren. “We proberen hen 
te triggeren door details één op één te laten 
zien, zodat ze zich bewust worden hoe nauw-
keurig het komt. Het heeft alles met precisie te 
maken. Ook laten we hen tijdens metingen de 
spanning meevoelen. Als we het halen, gebak 
op de bouw!” 


