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Nominatie Duurzaam Bouwen Award 2016
eer voor woningcorporatie Wonen Limburg
Wonen Limburg is zeer vereerd met de nominatie voor de Duurzaam Bouwen
Award 2016, categorie duurzaamste woningcorporatie. Zeker omdat de
corporatie al sinds een aantal jaren het onderwerp ‘duurzaamheid’ op allerlei
mogelijke manieren in haar hele bedrijfsvoering heeft verweven. En met name
op het gebied van verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, wat ook
het thema van de Duurzaam Bouwen Awards 2016 is. Op dinsdag 22 maart
wordt tijdens Building Holland in de RAI Amsterdam de winnaar
bekendgemaakt door de vakjury.
Met de Duurzaam Bouwen Awards 2016 wordt de inzet van koplopers beloond die
een duidelijke visie hebben op duurzame renovatie van bestaande voorraad en dit
kunnen onderbouwen met meetbare resultaten. Het verduurzamen en
toekomstbestendig maken van de bestaande woningen en utiliteitsgebouwen is
momenteel de grootste uitdaging voor de bouwsector. Daarnaast wil de overheid het
creëren van een Circulaire Economie en daarmee het hergebruik van grondstoffen
stimuleren. Doel van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards in 2016 is het
verkiezen van die organisaties die tot nu toe het beste slagen in het oppakken van
deze twee grote uitdagingen en een voorbeeld voor hun beroepsgenoten zijn.
Duurzaamheidsresultaten Wonen Limburg
Wonen Limburg renoveert in gezamenlijkheid met haar huurders op een actieve en
duurzame manier haar bestaande bezit. In de periode 2012-2020 maken in de
bestaande woningvoorraad daardoor 8.000 woningen een forse energielabelsprong,
waarmee haar totale bezit in 2020 een gemiddeld energielabel B bereikt.
De corporatie is mede initiatiefnemer van het project Zonnig-Limburg; hiermee zijn in
de afgelopen 2 jaar reeds 500 van haar huurwoningen voorzien van zonnepanelen.
Wonen Limburg neemt deel aan de Stroomversnelling, het landelijke innovatieproject
waar op een innovatie wijze bestaande woningen van het gasnet losgekoppeld
worden en naar een zelfvoorzienend nul-op-de-meter niveau worden
getransformeerd. Maar duurzaamheid gaat bij Wonen Limburg nog verder dan
dat: zo kent Wonen Limburg een stevig 'groen' intern mobiliteitsbeleid, is haar
hoofdkantoor een goed voorbeeld van herbestemming van leegstaand vastgoed,
wordt de cradle-to-cradle gedachte bij verschillende nieuwbouwprojecten toegepast,
past zij duurzame en fair trade inkoop toe, worden social return-afspraken met
leveranciers afgesloten en investeert zij actief in duurzame relaties met huurders en
belanghebbenden.

Genomineerden
Naast Wonen Limburg zijn ook Oost Flevoland Woondiensten en
Woningbouwvereniging Gelderland genomineerd in de categorie Woningcorporaties.
De genomineerden in de overige categorieën zijn terug te vinden op de website:
www.duurzaambouwenawards.nl.
Jury buigt zich over keuze winnaars
Een jury bepaalt wie de winnaars zijn. Per categorie beoordeelt de jury welke
organisatie de beste integrale aanpak en de meest spraakmakende projecten op het
gebied van duurzame renovaties van bestaande voorraad heeft. Omdat de
Duurzaam Bouwen Awards een prijs voor de best presterende organisatie is,
beoordeelt de jury niet alleen op gerealiseerde duurzame renovatieproject(en), maar
vooral op inbedding van duurzaam bouwen in de organisatie en op goede afspraken
met stakeholders. Op 22 maart 2016 wordt de uitslag bekendgemaakt.

----------------------------------------einde van dit bericht---------------------------------------------Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Esther Blom, Senior
Communicatiespecialist Wonen Limburg, (06) 20 54 31 74.

De ambities op het gebied van duurzaamheid heeft Wonen Limburg vastgelegd in de
Duurzaamheidsvisie 2013-2018, waarbij we aansluiten bij de People-Planet-Profit
benadering. Daarin wordt gekozen voor een integrale aanpak; duurzaamheid is
integraal vervlochten in de werkzaamheden van de corporatie. We streven ernaar
toekomstbestendige en duurzame huizen en buurten te creëren in samenwerking
met huurders en externe partners.

