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Toen Syntrus Achmea Real Estate 
& Finance tien jaar geleden De Planeet 
- ‘het lelijkste gebouw van Utrecht’ – 
aankocht, stond duurzaamheid voor 
de vermogensbeheerder al hoog in het 
vaandel. Met een belegd vermogen van 
meer dan dertig miljard euro wil het bedrijf 
investeren in kwaliteit op een duurzame en 
maatschappelijk verantwoorde manier. Hoe 
dat invulling zou krijgen bij het voormalige 
warenhuis De Planeet was niet direct 
duidelijk. Tot New Horizon de ‘oogstkaart’ 

liet zien. Die overtuigde Walther van Leeuwe 
van de circulaire kansen. ‘Er stond precies 
op aangegeven wat de impact per onderdeel 
zou zijn: hoeveel ton CO²-uitstoot we zouden 
besparen, welke bruikbare materialen van 
het pand geoogst konden worden om elders 
te hergebruiken. Het was al snel duidelijk 
dat urban mining een enorme impact heeft 
op het substantieel reduceren van CO².’

De Planeet werd donorgebouw voor New 
Horizon. Erik Koremans: ‘Wij zien de stad 
als bron en halen daar onze grondstoffen 
uit. Met het beschikbaar stellen van de 
materialen en grondstoffen uit dit pand 
heeft Syntrus Achmea laten zien: het moet 
niet alleen anders, het kán ook anders!’

wat is de meerwaarde van urban 
mining vergeleken met andere circulaire 
oplossingen?
Van Leeuwe: ‘De enorme reductie 

op de CO²-uitstoot, vooral dankzij het 
beton van New Horizon. Daarmee maak 
je direct impact. Bouwen met circulair 
materiaal is niet altijd haalbaar, maar bij 
herontwikkelingsprojecten is het een 
prachtige combinatie dat je een gebouw 
doneert en gebruikmaakt van een uit 
sloopafval gedolven grondstof. Niet slopen 
is natuurlijk het duurzaamst, daarna 
hergebruik van materialen. Dat hebben 
we hier gedaan door het fundament, de 
werfkelders en het betonnen skelet te 

Urban mining doe 
je met en voor 
elkaar

‘ Duurzaam 
investeren vinden 
we minstens 
zo belangrijk 
als financieel 
rendement’

Als vermogensbeheerder voor ruim zeventig institutionele 
beleggers telt voor Syntrus Achmea zowel het financiële 
als maatschappelijke rendement. De samenwerking met 
New Horizon snijdt in dat opzicht aan twee kanten. ‘Met 
urban mining gaan wij voor een nieuw economisch model 
en innoveren wij altijd over de as van business’, zegt Erik 
Koremans. ‘Baat het niet dan gaat het niet.’

behouden. De rest van het gebouw doneerden 
we aan New Horizon. Voor nieuwbouw 
ligt bouwen met hout meer voor de hand, 
maar ook dan heb je beton nodig voor het 
fundament. Voortaan kijken we daarbij ook 
naar het aanbod van New Horizon.’

Koremans: ‘Samen met onze partners 
uit het Urban Mining Collective beschikken 
we over het breedste assortiment 
bouwmaterialen uit Urban Mining. Zo ook 
beton gemaakt van Urban Mining materiaal. 
Dat is niet zoals de rest van de markt doet 
‘een beetje granulaat gebruiken in plaats 
van grind’, maar echt beton maken met 
grondstoffen (grind, zand, fines en cement) 
die we teruggewonnen hebben uit oud 

beton. Een kwaliteitsproduct dat aan alle 
eisen voldoet en waarvan de productie 
minimaal 75% minder CO2 vraagt.’

kan urban mining goed concurreren met 
reguliere bouwgrondstoffen?
Koremans: ‘De stijgende prijzen van 

lineaire grondstoffen maakt onze circulaire 
bouwmaterialen prijstechnisch steeds 
interessanter. Zeker wanneer binnenkort 
het principe van ‘de vervuiler betaalt’ wordt 
doorgevoerd.’

Van Leeuwe: ‘Wij beleggen voor 
financieel rendement. New Horizon 
is met zijn circulaire materiaal zeker 
concurrerend en heeft vanwege de knappe 

duurzaamheidsprestatie een belangrijke 
troef in handen. In 2019 introduceerden 
wij onze eigen ESG-strategie gericht op 
specifieke thema’s. Voor het project House 
Modernes, zoals De Planeet inmiddels 
heet, zijn dat onder andere: ‘impact op de 
samenleving’ en ‘aantrekkelijk en duurzaam 
vastgoed’. Duurzaam investeren vinden 
we minstens zo belangrijk als financieel 
rendement.’

Walther van leeuwe

associate partner Waaijer 

Projectrealisatie

erik koremans

directeur new Horizon material 

balance
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Walther van leeuWe 

hoofd (her-)Ontwikkeling & 

transformatie Syntrus achmea 

real estate & Finance

(red. inmiddels associate 

Partner Waaijer 

Projectrealisatie)

hoe ziet volgens u het kantoor 

van de toekomst eruit? 

een plek om samen te komen 

en samen te werken. Dat kan 

niet alleen van achter een 

scherm. 

noem een aantal goede 

voorbeelden van nieuwe 

kantoren waar eigenlijk alles 

klopt?

Spaces in house Modernes 

te utrecht. toplocatie, goede 

bereikbaarheid, gemotiveerde 

mensen en gaaf ingericht. heel 

inspirerend. top gedaan

Welke technologieën en 

innovaties gaan in kantoren het 

verschil maken?

Ontwikkelingen die gericht 

zijn op de gezondheid en het 

welbevinden van de gebruiker. 

Goede ventilatie, natuurlijk 

licht, groen, ruimte en een 

gezonde lunch

Wat is uw visie op de 

kantorenmarkt op de langere 

termijn?

Ik ben er van overtuigd dat 

mensen de intrinsieke behoefte 

hebben om samen te komen. 

De mens is een sociaal dier en 

kan gezamenlijk tot de beste 

prestaties komen. een goed 

kantoor blijft dus noodzakelijk 

om de beste mensen aan je 

te binden

Welke trends zijn er en wat kun 

je er mee doen?

Flexkantoren blijken na 

Corona relevanter dan ooit. 

Op sommige kantoren ben je 

twee of drie dagen welkom. een 

flexkantoor in jouw stad is dan 

een goed alternatief voor de 

keukentafel

Welke nieuwe kansen en 

uitdagingen bepalen de 

toekomst?

huisvesting wordt 

onbetaalbaar. ruimte is 

schaars. We zijn bezig met ultra 

hoge verdichting in steden, 

terwijl we in het groene hart 

DC’s en kassen bouwen. Dit 

moet echt anders

De winnaars zijn gebouwen 

die de vraag van de toekomst 

beantwoorden, wat is die 

vraag?

voor mij is een grachtenpand 

ook een winnaar. Staat er al 

eeuwen, heeft verschillende 

functies gehad en we vinden 

het nog steeds mooi. laten we 

daarop inzetten! 

Wat is nu precies een smart 

building?

een gebouw waarvan de 

omgeving niet na 10 jaar vindt 

dat het weer gesloopt mag 

worden. Daar staan er al te veel 

van in nederland

Welke mogelijkheden ziet u 

om met ideeën, concepten, 

visies, investeringen of andere 

initiatieven bij te dragen tot een 

gezond werkklimaat in steden? 

Bereikbaarheid blijft essentieel 

voor onze steden. Mobiliteit 

in en naar onze steden moet 

beter. De investeringen 

in de Grote Markt met de 

ondergrondse tramtunnel en 

de noord Zuid lijn vind ik mooie 

voorbeelden

hoe oud ben je:

45

Waar groeide je op:

new town Zoetermeer. als 

klein ventje na sluitingstijd 

een van de vele bouwplaatsen 

op. Misschien komt daar ook 

de passie voor ontwikkelen 

vandaan 

In welke stad/dorp ligt je hart:

Den haag. Prachtige stad. 

tijd lang mogen werken en 

projecten gerealiseerd. voelt 

altijd als thuiskomen. en toch 

ook wel bij Zoetermeer

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

Jazeker. als ontwikkelaar mag 

je nadenken over de invulling 

van schaarse ruimte en 

plekken creëren waar mensen 

verblijven. het is fantastisch 

als je een geslaagd project 

oplevert aan de gebruiker, aan 

de stad. en voetbaltrainer van 

JO14-3, heerlijk om een groep 

gasten te trainen, als team te 

groeien en af en toe te winnen! 

Ben je geworden wie je wilde 

worden:

Ja. Ik ben een gelukkig mens. 

Zowel zakelijk als privé gaat 

het goed. Ik ben blij met de 

overstap naar een kleiner 

bedrijf en het zelf ondernemen. 

Dat geeft energie. en ik geniet 

ook van mijn gezin. Mooi als 

je kinderen opgroeien en je ze 

daarbij mag helpen

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt:

In de bergen. Zomer of winter. 

alleen of met anderen. De 

ruimte van de bergwereld 

maakt me rustig

Binnen- of buitenmens:

Buitenmens. Stukje hardlopen, 

werken in de tuin. even de kop 

leeg maken

Introvert of extravert:

extravert. Met elkaar mooie 

projecten creëren

Socialist of kapitalist:

Sociaal kapitalist. De 

tweedeling in de maatschappij 

is de grootste uitdaging van 

onze tijd. Dat moet eerlijker

risico’s mijden of nemen:

risico’s nemen. Stilstand is 

achteruit gang

luisteren of spreken:

luisteren. Zouden meer 

mensen moeten doen

Wie is je grote voorbeeld:

Mijn ouders. 75+ en mijn 

vader werkt nog steeds in het 

vastgoed

Werken of vrij zijn:

Werken. Ik houd van de hectiek 

van projectontwikkeling

Fietsen of auto:

elektrisch rijden bevalt me 

heel goed, maar ik kan sinds 

kort weer met de fiets naar 

kantoor. Over een jaar volgt een 

evaluatie... 

thuis koken of buiten de deur 

wat was voor jullie  belangrijk bij de 
transformatie van De Planeet naar House 
Modernes? 
Van Leeuwe: ‘We onderzochten vooraf 

waar mensen op deze plek in hartje Utrecht 
behoefte aan hebben. Dat bleek ‘een gebouw 
waar iets te beleven valt’. Leisure, winkels, 
maar ook co-workingplekken en ruimte 
om fietsen te stallen. ‘Maak er iets moois 
van!’ klonk het vaak. Inmiddels is het een 
prachtig mixed-use gebouw met een ruime 
ondergrondse fietsenstalling, in de plint 
verschillende winkels, een jeu-de-boules-
café in de werfkelder en op de bovenste 
vijf etages een flexkantoor. Het heeft een 
markante transparante gevel die veel 
bewondering oogst. Dat willen we bereiken: 
dat mensen trots zijn op een gebouw en het 
niet meer kwijt willen.’

Koremans: ‘Syntrus Achmea heeft met 
de donatie van De Planeet een mooi signaal 
afgegeven: het kan echt anders! Hopelijk 
inspireert dit anderen en krijgt het navolging. 
Voor onze duurzame werkwijze zijn we 
afhankelijk van donorgebouwen om uit te 
oogsten: gipsplaten, kabelgoten, deuren, 
sloten, kozijnen, glazen wandsystemen, 
keukens en beton. Urban mining kun je niet 
alleen, je doet het met en voor elkaar.’

Zijn jullie nog wel eens verbaasd over de 
herbruikbaarheid van sloopafval?
Koremans: ‘Het verbaast me eerder 

hoe weinig het nog wordt toegepast! Ik 
zie in gebouwen een magazijn vol mooie 

eten:

Ik vind het heerlijk om zelf 

te koken voor het gezin of 

vrienden. Of barbecueën in 

de tuin

Passie voor:

Projectontwikkeling. Mooie 

plekken creëren

Beste boek:

De eeuwige bron van ayn rand. 

even doorbijten, maar een 

geweldige levensles

Dit raakt mij persoonlijk: 

armoede in combinatie met de 

tweedeling in de maatschappij. 

niet alleen in nederland, maar 

juist ook op andere plekken op 

de wereld

topserie netflix:

‘how I Met Your Mother’, even 

ontspannen lachen

Favoriet vervoersmiddel:

tesla. auto’s doen me niet heel 

veel, maar m’n tesla maakt 

me blij

ultieme ontspanning:

Bergwandelen, Skiën

Beste sportprestatie:

Deelname expeditie robinson

Guilty pleasure:

Broodje kroket

Beste zakelijk advies:

Creëer voor jezelf een 

omgeving die je energie geeft

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou:

een mooie lentedag

voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Mijn prachtige kinderen, hugo 

en Juliette

Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

niet echt. Ik probeer mijn 

dromen altijd waar te maken en 

dat lukt best aardig

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

Goed kunnen zingen. Dat lijkt 

me echt heerlijk

Wat maakt de stad slim:

In ieder geval niet het bouwen 

van DC’s in het groene hart en 

woningen aan de snelweg wat 

ik nu regelmatig zie

bouwmaterialen. In het verleden hebben 
we helaas niet gebouwd om terug te nemen 
en daardoor is de oogst uit donorgebouwen 
niet altijd maximaal. Toch lukt het ons om 
steeds meer bouwstoffen te redden van 
de afvalberg. Zo heeft Wienerberger, de 
grootste baksteenfabrikant van Nederland, 
een nieuwe baksteen ontwikkeld die voor 
twintig procent bestaat uit keramieke 
grondstoffen uit urban mining.’

Van Leeuwe: ‘Wij startten dit avontuur, 
omdat we gaan voor optimale duurzaamheid. 
Uiteindelijk blijk je extra stappen te kunnen 
zetten als het gaat om hergebruik van 
materialen. Mooi om te zien met hoeveel 
liefde en aandacht de aannemer aan het werk 
ging met de dakkoepel van bestaand glas. Als 
je circulariteit tot speerpunt maakt, ontstaat 
er enthousiasme en loopt iedereen een stapje 
harder.’

Koremans: ‘Vanuit passie ben je altijd op 
tijd, vanuit urgentie altijd te laat!’

erIk kOreManS

directeur new horizon Material 

Balance 

hoe ziet volgens u het kantoor 

van de toekomst eruit? 

In de toekomst gaan we op 

een hybride manier werken. 

thuis en op kantoor . het zal 

leiden tot minder benodigede 

vierkante meter kantoor. het 

kantoor van de toekomst 

wordt gebouwd met circulaire 

bouwmaterialen die het 

milieu niet of nauwelijks 

belasten. De bouwmaterialen 

van het kantoor van de 

toekomst zijn zoveel als 

mogelijk  losmaakbaar 

en terugneembaar. het 

kantoor van de toekomst is 

energieneutraal.

noem een aantal goede 

voorbeelden van nieuwe 

kantoren waar eigenlijk alles 

klopt

het gebouw van de de triodos 

Bank in Driebergen is een 

mooi voorbeeld van een nieuw 

kantoor waarbij circulariteit en 

energieneutraliteit zoveel als 

mogelijk is toegepast.

Welke technologieën en 

innovaties gaan in kantoren het 

verschil maken?

Circulair gebouwd

energieneutraal gebouwd

Gezonde gebouwen (well/ 

aandacht voor hygiene en 

luchtkwaliteit)

Slimme gebouwen met veel 

sensoren (met meer aandacht 

voor het milieu met alles 

omgaan)

veel faciliteiten in de omgeving

Wat is uw visie op de 

kantorenmarkt op de langere 

termijn?

hybride werken wordt meer de 

standaard, maar het kantoor 

verdwijnt niet. het sociale 

aspect is vanzelfsprekend ook 

heel belangrijk in het realiseren 

van ambities. het zal leiden tot 

minder benodigde vierkante 

meters kantoor.

Welke trends zijn er en wat kun 

je er mee doen?

Bouwkosten stijgen fors en 

de bouw is verantwoordelijk 

voor een groot deel van de CO2 

uitstoot. Met het toepassen van 

circulaire bouwmaterialen kun 

je er voor zorgen dat je bouwt 

met materialen die het milieu 

niet of nauwelijks belasten. 

Welke nieuwe kansen en 

uitdagingen bepalen de 

toekomst?

Met het toepassen van 

circulaire bouwmaterialen 

houden we de bouwkosten op 

langere termijn onder controle. 

Door het stijgen van de prijzen 

van lineaire bouwmaterialen 

en het steeds meer beprijzen 

van CO2, zullen circulaire 

bouwmaterialen in de nabije 

toekomst goedkoper worden. 

Dat is belangrijk, want de 

bouwopgave is groot. Circulaire 

bouwmaterialen uit urban 

Mining is niet voldoende voor 

de totale bouwbehoefte in 

nederland, aangevuld met 

biobased bouwmaterialen 

en retech bouwmaterialen 

(virgin, terugneembaar en 

losmaakbaar en dus ook 

circulair) komen we heel ver.

De winnaars zijn gebouwen 

die de vraag van de toekomst 

beantwoorden, wat is die 

vraag? 

hoe gaan we vanaf nu bouwen 

om de klimaatdoelstellingen 

in 2050 te kunnen halen 

waarbij de bewoners van de 

toekomstige gebouwen goed 

worden ondersteund in hybride 

werken.

hoe oud ben je?

Ik ben 45 jaar

Waar groeide je op?

Ik ben een geboren en getogen 

Schiedammer

In welke stad/dorp ligt je hart?

Ik houd van rotterdam, deze 

zomer ga ik dan ook met veel 

plezier in het centrum van 

rotterdam wonen

Ben je geworden wat je wilde 

worden?

Ja, als je je  vanuit een 

koplopersrol mag inzetten 

voor het totstandbrengen van 

een circulaire economie dan 

geeft mij dat echt enorme 

voldoening.

Ben je geworden wie je wilde 

worden?

Ja, altijd gericht op verdere 

persoonlijke ontwikkeling en 

genietend van het leven!

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt?

Dan vaar ik graag op mijn sloep 

in de natuur.

Binnen- of buitenmens? 

allebei

Introvert of extravert? 

extravert

Sporter of studiebol? 

studiebol

Socialist of kapitalist? 

socialist

risico’s mijden of nemen? 

risico’s nemen

luisteren of spreken? 

luisteren

Wie is je grote voorbeeld? 

nelson Mandela

Werken of vrij zijn? 

werken

Fietsen of auto? 

fietsen

thuis koken of buiten de deur 

eten? 

te veel buiten de deur 

‘ Met circulariteit 
als speerpunt, 
ontstaat er 
enthousiasme en 
loopt iedereen een 
stapje harder’

‘ Vanuit passie ben 
je altijd op tijd, 
vanuit urgentie 
altijd te laat!’

renovatie de Planeet te Utrecht

Grootste inspiratie: 

Over een half jaar zijn mijn 

ouders 50 jaar getrouwd, dat 

inspireert me.

Dit raakt mij persoonlijk: 

onrecht

topserie netflix: 

Breaking Bad

Favoriet vervoersmiddel: 

toch wel de fiets, naast 

ontspannen ook gewoon 

praktisch en gezond!

ultieme ontspanning:

stedentrips

Beste sportprestatie:

halve marathon gelopen in 

amsterdam

Beste zakelijk advies:  

Work hard and play hard, 

balans creëren

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

nieuwe mensen ontmoeten en 

nieuwe plannen bedenken

voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar:

mijn familie en vrienden

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

goed piano kunnen spelen, veel 

geoefend en les genoten, maar 

dat talent ontbreekt

Wat maakt de stad slim:

waar je niet meer horizontaal 

kunt uitbreiden, doe dat 

dan met verticale straten 

(hoogbouw)


