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22 april 2008: ondertekening Lente-akkoord energiezuinige nieuwbouw



Lente-akkoord, 22 april 2008



Lente-akkoord, 22 april 2008



De partners in het Lente-akkoord in 2017: 
Jan Fokkema NEPROM, Helen Visser 
Bouwend Nederland, Claudia Bouwens 
Lente-akkoord, Leendert Meijers NVB Bouw 
(nu WoningbouwersNL), Maarten Georgius
Aedes.



Ca. 55 bedrijven zijn deelnemers in het ZEN platform



Drie keer per jaar een ZEN platformbijeenkomst



22 april 2010: Lente-akkoord jongerenbijeenkomst, met Jacqueline Cramer



Opleverkwaliteit verbeteren









Kees Arkesteijn, ISSO over het opleverprotocol



Simon Verduijn (Stroomversnelling) over NOM keur



De bewoner als uitgangspunt



ZEN

Streven Platform ZEN:
Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, van bijna 
energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met 
de bewoner als uitgangspunt. Dus energiezuinig, 
betaalbaar, gezond, met wooncomfort.

2015: vervolg Lente-akkoord met Platform ZEN





Voormalig topschaatser Ben van der Burgh over innovatie en de klant



Deelsessie ‘door de ogen van bewoners’





Beeldcompilatie 2 ZEN prijs winnaars, met vermelding van hoogste 
bewonersscores, en misschien ook een still uit filmpje met 
bewonercommentaar. 

Mei 2020: Zeven ZEN projecten genomineerd met hoogste bewonerswaardering in ZEN woonbelevingsonderzoek.



Aardgasvrij per 1 juli 2018



28 maart 2018. ZEN congres Aardgasvrije nieuwbouw, zo doe je dat.



28 maart 2018 breaking news: Ferdi Licher (BZK) deelt mee dat nieuwbouw per 1 juli 2018 van 
het aardgas afgaat, en presenteert prognose aardgasvrije woningen in 2018 en verder.



Topkok Pierre Wind geeft een workshop inductie koken. 





BENG en beter



Derde herziene uitgave van BENG brochure







Waarom werkt dit programma?

• Stip op de horizon met piketpaaltjes en tijdpad
• Vier brancheverenigingen vormen samen massa
• Leden vertrouwen hun brancheverenigingen
• Ervaringen van voorlopers en experts ophalen, opschrijven en 

duiden/verder brengen, verspreiden
• Géén experimenten, wel bestaande, bewezen kennis en technieken
• Publicaties praktijkgericht, vraaggestuurd, leesbaar, to the point. Veel 

plaatjes!
• Open houding gevraagd van deelnemers
• Open source. Alle kennis voor iedereen toegankelijk
• Bewoner als uitgangspunt: bouwbesluit is geen bovengrens meer. 
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Bedankt voor uw aanwezigheid!

Graag nodigen wij u uit voor een toost op de 
duurzame toekomst van de sector.
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