Verduurzamen
van gebouwen op
natuurlijke momenten
‘Een integrale benadering levert
de beste duurzame oplossing’

Klimaat, duurzaamheid, energietransitie, waar hoor je het niet? Ook
in de wereld van gebouwen spelen deze termen een belangrijke rol.
De behoefte aan gebouwen, met name die een publiek nut dienen,
wijzigt, doordat de leefomgeving, het gebruik ervan en de manier van
leven zienderogen verandert. Om deze behoeftes en veranderingen zo
goed mogelijk in te vullen en in stand te houden is het belangrijk om de
eigenaar van het maatschappelijk vastgoed en de gebruiker centraal te
stellen. Te meer ook om de doelstellingen op het gebied van vastgoed
en duurzaamheid te behalen.
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‘Eén van de belangrijkste pijlers in ons
gedachtengoed is een integrale benadering van verduurzamings-vraagstukken
in vakdisciplines en de levenscyclus van
vastgoed.’
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