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U bent voorzitter van de Green Building Award. 

Wat hoopt en denkt u daarmee te bereiken?

”Bouwend Nederland zet al jaren in op duurzaam 

bouwen. Hierbij kijken wij naar de ontwikkeling 

van duurzame producten, materiaalgebruik en 

bouwprocessen. De Green Building Award is een 

mooi instrument om bijzondere en innovatieve 

daktuinen of groene gevels onder de aandacht te 

brengen en zo de zichtbaarheid van deze vorm 

van verduurzaming te vergroten.”

Er wordt veel gesproken over een verduurzaming 

van de bouw. Wat is uw mening?

”Tien jaar geleden werd duurzaamheid vooral 

afgedwongen via regelgeving. Op dit moment is 

duurzaamheid niet meer weg te denken uit de 

bouw en ligt het initiatief voor het verduurzamen 

van de gebouwde omgeving bij zowel de markt 

als de overheid.”

Wat valt u op als u de genomineerde projecten 

voor de Green Building Award met elkaar 

vergelijkt?

”Het grote aantal goede inzendingen zegt veel 

over de wijze waarop het onderwerp speelt. Het 

onderstreept dat verduurzaming in de bouw niet 

meer weg te denken is.” 

Elco Brinkman is voorzitter van de vakjury van de Green Building Award. Hij toont zich opvallend kritisch over zijn achterban, de bouwsector. 

“Bouwers concentreren zich op het gebouw en zien de omgeving als lastige restruimte.” Brinkman wijst vanaf de tiende verdieping van Het 

Bouwhuis in Zoetermeer op een nabijgelegen industriepark. “Kijk, dat is wat ik bedoel: prachtige gebouwen, maar waar is de aankleding? 

Geen spriet groen te zien. Groen is aaibaar en zorgt voor beleving in de bebouwde ruimte.” 
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”Groen is aaibaar en zorgt 

voor beleving in de 

bebouwde ruimte”

Elco Brinkman: ‘Jaloers op de aaibaarheid 
van de groene sector’
Bouwsector heeft groen nodig om beleving en gevoel in de bebouwde 
omgeving terug te brengen

Tijdens het congres ‘Help, ik wil een groen 

gebouw!’ zal Elco Brinkman de Green 

Building Award uitreiken aan het groenste 

gebouw van Nederland. Dak & Gevel Groen 

stelde een aantal vragen over zijn betrokken-

heid. 
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Wat moet er gebeuren om onze gebouwen nog 

groener te krijgen?

”De markt zou meer prikkels moeten krijgen 

om de verduurzaming van gebouwen uit te 

werken. Deze prikkels hangen samen met de 

mate waarop je duurzaamheid zichtbaar kunt 

maken. Hiermee wordt waarde toegevoegd aan 

het gebouw.”

Welke kansen laat de bouwsector liggen op het 

vlak van verduurzaming en vergroening?

”De verduurzaming van de gebouwde omgeving 

kan sneller gerealiseerd worden. Hiervoor is het 

essentieel dat zowel bij de aanbodkant als de 

vraagkant het belang dat gehecht wordt aan 

verduurzaming en vergroening groeit.” 

Moeten we niet naar de situatie toe dat 

vergroening en verduurzaming een integraal 

onderdeel is van een project? 

”Dat is zeker het streven en die kant gaat 

het ook op. Een goed evenwicht tussen de 

vraag- en aanbodzijde is hierbij belangrijk. 

De bouwsector heeft het moeilijk en er kan 

niet verwacht worden dat de bouw eenzijdig 

investeert in verduurzaming en vergroening als de 

markt daar niet om vraagt. Opdrachtnemers en 

opdrachtgevers moeten gezamenlijk de drempels 

die er nu nog bestaan oplossen.”

Wat zou hierbij de rol moeten zijn van de 

overheid?

”Er ligt een rol voor zowel de markt als de 

overheid. Het is een gezamenlijke opgave, 

waarbij concreet gewerkt wordt aan financiële 

structuren die verduurzaming mogelijk maken, 

het zichtbaar maken van duurzame initiatieven.”

”Opdrachtnemers en 

opdrachtgevers moeten 

gezamenlijk de drempels die 

er nu nog bestaan oplossen”

Congres

Elco Brinkman wordt geïnterviewd door hoofdredacteur Hein van Iersel.


