
WONINGEN

Sterke belangstelling
De belangstelling van pensioenfondsen voor het 
woningfonds van Altera Vastgoed blijft zeer groot. 
Om aan die vraag te kunnen voldoen heeft Altera 
de portefeuille verder vergroot met de verwerving 
van 63 appartementen in Hoofddorp Centrum,  
31 woningen in Blaricum, 84 appartementen in 

Amstelveen en 60 appartementen in het centrum 
van Waalwijk. In Haarlem, Gouda en Nijmegen 
werden complexen opgeleverd, waarbij de verhuur 
voorspoedig verliep. Door de aangetrokken 
verhuurmarkt is de bezettingsgraad verder 
gestegen. Alle objecten in de woningportefeuille 
hebben een groen label (A t/m C).
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De Global Real Estate Sustainability 
Benchmark (GRESB) is in korte tijd 
 uitgegroeid tot een veelgebruikte 
maatstaf voor de duurzaamheids
performance van vastgoedfondsen.  
Als gestandaardiseerde benchmark voor 
alle vastgoedtypen ter wereld streeft 
GRESB naar meer transparantie in 
duurzaamheidsprestaties. Een gesprek 
hierover met Elsbeth Quispel, Head of 
Sustainability bij GRESB.

GRESB profileert zich als een investor driven 
benchmark. Wat bedoelen jullie daarmee? 

‘Daarmee bedoelen we 
dat beleggers in direct, 
indirect en beursgeno-
teerd vastgoed onze 
belangrijkste doelgroep 
zijn. Door hen deel te 
laten nemen aan de benchmark ontstaat de 
gewenste transparantie in duurzaamheid. 
Inmiddels bedient GRESB wereldwijd ruim  
50 grote institutionele beleggers. Gezamen-
lijk vertegenwoordigen zij meer dan € 6.000 
miljard aan gebouwen. We zijn in alle 
werelddelen actief, waarbij Europa in aantal 
participanten en Noord-Amerika in belegd 
vermogen de grootste markten vormen.  
En we groeien nog steeds. Dit jaar zijn we 
begonnen om naast aandelenfondsen ook 
‘debt funds’ te benchmarken. Voor volgend 
jaar staat een duurzaamheidsbenchmark 
voor infrastructuurobjecten in de planning.’ 

Wat verstaan jullie onder duurzaamheid?

‘Wij hanteren het begrip in de breedste zin 
van het woord. We richten ons hierbij op de 
ESG-aspecten: Environmental, Social en 
Governance. Environmental behandelt de 
milieukundige aspecten van duurzaamheid 
(waaronder energie- en watergebruik).  
Social gaat onder andere in op hoe je alle 
belanghebbenden betrekt bij een duurzaam 
gebruik van het gebouw. Bij Governance gaat 
het om de mate waarin duurzaamheid 
geïntegreerd is in de bedrijfsvoering en 
verantwoording van een fonds. Deze drie 
aspecten komen duidelijk terug in onze 
beoordelings systematiek.’ 

Hoe werkt deze beoordelingssystematiek? 

‘GRESB voert jaarlijkse een assessment uit 
onder haar deelnemers, met 42 vragen  
over zeven duurzaamheidsaspecten.  
Elk antwoord kan een aantal punten 

opleveren. Een be langrijk uitgangspunt is de 
beoordeling van de prestaties aan de hand 
van de relatieve score ten opzichte van 
gelijksoortige participanten in hetzelfde land 
of dezelfde regio. De gegeven antwoorden 
leiden tot een score op de zeven aspecten. 
Zwaarwegende aspecten zijn Performance 
Indicators (verbruikscijfers), Building 
Certification en Stakeholder Engagement.  
Dit laatste wordt, gezien de ontwikkelingen 
in de markt, steeds belangrijker. De zeven 
duurzaamheidsaspecten worden verdeeld 
over twee dimensies. De eerste dimensie is 
Management & Policy en geeft aan in 
hoeverre duurzaamheid is geïntegreerd in de 

bedrijfsvoering van het 
fonds. De tweede 
dimensie is Implementa-
tion & Measurement 
waarbij het gaat om de 
daadwerkelijke duur-

zaamheidsacties die ondernomen zijn, de 
verbruikscijfers en de manier waarop deze 
gemeten worden. Partijen die een relatief 
hoge score behalen op zowel Management & 
Policy als op Implementation & Measure-
ment, krijgen een Green Star rating.’

Hoe komt de weging tussen de verschillende 
duurzaamheidsaspecten tot stand?

‘Bij de totstandkoming van GRESB is de 
weging initieel opgesteld in samenspraak 
met een externe Advisory Board waarbij er 
intensieve toetsing in de markt heeft 
plaatsgevonden. Jaarlijks vindt er een 
actualisering plaats, om te zorgen dat de 
weging van de aspecten en vragen blijft 
aansluiten bij de manier hoe er vanuit de 
markt tegen duurzaamheid wordt aangeke-
ken. Dit gebeurt onder andere door input van 
de Benchmark Committees, waarin GRESB-
leden zelf zitting kunnen hebben.’ 

De verbruikscijfers wegen zwaar mee bij de 
uiteindelijke score. Waarom is hiervoor 
gekozen? 

‘Wij hebben als uitgangspunt dat je moet 
weten waar je staat voordat je kunt verbe-
teren. Je kunt alleen sturen als je weet hoe 
efficiënt jouw duurzaamheidsacties zijn. 
Hiervoor is het noodzakelijk je te baseren op 
data en niet op schattingen. Het is overigens 
niet voor elke asset groep even eenvoudig 
om de data te vergaren, denk bijvoorbeeld 
aan woningen. Maar aangezien de bench-
marking met dezelfde sector en dezelfde 
regio plaatsvindt, is het effect van het 
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moeilijk verkrijgen van data op de relatieve 
scores beperkt.’ 

Hoe onderscheidt GRESB zich van andere 
benchmarks?

‘Wij benchmarken duurzaamheid op 
portefeuilleniveau van zowel privaat als 
beursgenoteerd vastgoed. Andere duurzaam-
heidsbenchmarks richten zich alleen op 
beursgenoteerd vastgoed. Op gebouwniveau 
zijn er wereldwijd veel benchmarks zoals 
BREEAM, GPR, LEED, Greenstar en CASBEE. 
Deze instrumenten komen tot uiting in de 
GRESB-score vanuit het aspect Building 
Certifications. Wij willen graag een wereld-
wijd platform zijn waar kennis en ervaringen 
van innovaties met elkaar gedeeld worden. 

WINKELS

Nieuwe huurders
De winkelportefeuille weet te profiteren van de 
toenemende vraag van vernieuwende winkel-
ketens. Zo openden Flying Tiger, Tumble ’N Dry  
en Vingino nieuwe winkels aan het Sint Jorisplein in 
Amersfoort. Het Sint Jorisplein werd in de jaarlijkse 
Winkelcentrum KwaliteitsMonitor van CBRE 
uitgeroepen tot tweede beste winkelcentrum  
van Nederland. Het Sint Jorisplein scoorde met de 

hoogwaardige uitstraling, faciliteiten en goede 
branchering. In Oosterhout opende H&M een 
nieuwe winkel, die zorgde voor een behoorlijke 
toename van de bezoekersaantallen. Op korte 
termijn wordt begonnen met de verbouwing  
en gehele restyling van winkelcentrum Het Rond  
in Houten.

KANTOREN

100% groene portefeuille
De aantrekkende kantorenvraag heeft zich in de 
portefeuille vertaald in een verdere verbetering van 
de bezettingsgraad. De investeringen in duurzaam-
heid van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid 
dat nu alle objecten zijn voorzien van een groen 
energielabel. Voor twee kantoren wordt vanwege 
de ligging op aantrekkelijke woonlocaties de 
mogelijkheid voor transformatie onderzocht.  

BEDRIJFSRUIMTEN

Duurzaamheid verhuurt! 
In de sector Bedrijfsruimten zet Altera in op de 
verdere verduurzaming van de portefeuille.  
Meer dan de helft van de units heeft een slimme 
meter, waarmee een besparingsadvies gegeven 
wordt aan de huurder. In het object Business Court 
Amsterdam is dit najaar energieneutrale vloer-
koeling aangebracht.  

Het betreft kantoren in het Statenkwartier van  
Den Haag en in Amstelveen. Mogelijk kunnen  
deze twee objecten in de toekomt een aanvulling 
vormen voor de sector Woningen. Met instemming 
van de aandeelhouders heeft Altera dit najaar 
besloten de kantorenportefeuille vanwege een 
aangescherpte strategische focus af te bouwen.

De aanwezige bodembron wordt hierbij ingezet 
voor het koelen van de vloer van de kantoren in de 
zomer. De benodigde elektriciteit wordt opgewekt 
door 90 zonnepanelen op het dak. De duurzaam-
heidmaat regelen zorgen voor nieuwe verhuringen. 
In totaal werd er in dit object in 2015 circa 10.000 m² 
verhuurd, waarbij duurzaamheid een belangrijke 
factor in de besluitvorming was. 

Huys Europa, Amsterdam

Business Court, Amsterdam

Gouweplein, Waddinxveen

GRESB hanteert 
 duurzaamheid in de 

 breedste zin van het woord

Elsbeth Quispel is als Head of  Sustainability 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 
het management van de content van de 
jaarlijkse GRESB Survey en andere GRESB 
producten en diensten. GRESB is met  
14 professionals gevestigd in Amsterdam.  
De benchmark bedient wereldwijd ruim  
50 beleggers die gezamenlijk een waarde 
van meer dan € 6.000 miljard aan gebou-
wen vertegenwoordigen. De benchmark 
omvat meer dan 1000 vastgoedfondsen. 
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Dankzij de opkomst van de smartphone 
heeft het meten van bezoekersaantallen 
een grote vlucht genomen. Bijna alle 
telefoons zenden signalen uit en dit maakt 
het tellen van passanten eenvoudiger en 
goedkoper. In veel winkelcentra wordt op 
basis van deze signalen continu geteld.  
Dit geeft gedetailleerd inzicht in het 
 bezoekgedrag van de consument. 

Zaterdagpiek vlakt af 
Een opvallende trend is dat de verschillen in 
bezoekersaantallen tussen de dagen in de 
week afnemen. Waar in het verleden de 
zaterdag met afstand de drukste dag was, 
vlakt deze piek zowel in wijkcentra als in 
 binnensteden duidelijk af. In de wijkcentra 
wordt de vrijdag steeds populairder.  
In sommige wijkcentra is het vrijdag zelfs 
drukker dan zaterdag. Veel Nederlanders 
hebben in het weekend andere activiteiten 
en plannen de weekend inkopen op vrijdag. 
In de  binnensteden 
verliest de zaterdag een 
deel van de populariteit 
aan de zondag. 

Koopavond nauwelijks extra bezoekers
Hoewel bijna alle wijkcentra nog een 
koopavond hebben, trekt deze nauwelijks 
extra bezoekers. Een gemiddelde koopavond 
trekt evenveel bezoekers als de overige 
doordeweekse avonden waarop alleen de 
supermarkten open zijn. In binnensteden 
trekken de koopavonden nog wel extra 
klanten, hoewel dit aantal ook afneemt.  
Het meest populaire tijdstip om wijkcentra te 
bezoeken is op alle dagen tussen 3 en 5 uur. 
In de binnensteden ligt er een duidelijke 
druktepiek op zaterdag en zondag om 4 uur 
’s middags. 

Inzicht in effecten 
Automatisch tellen maakt ook bezoekers-
effecten van evenementen of nieuwe winkels 

inzichtelijk. Zo kwamen 
er dankzij de feestelijke 
opening van de nieuwe 
Hennes & Mauritz twee 

keer zo veel bezoekers naar het centrum van 
Oosterhout als op een normale dag. In de 
weken erna blijkt dat de winkel veel 
aantrekkingskracht heeft met bezoekersaan-
tallen die 20% boven het bezoekersaantal 
van ervoor op die locatie liggen. Dergelijke 
inzichten bieden zowel 
eigenaren als winkeliers 
meer houvast bij het 
nemen van beslissingen. 

Kinderziektes 
De mogelijkheden voor verdere analyses 
lijken voor de komende jaren enorm.  
Maar zoals bij elke nieuwe technologie 

kunnen er kinderziektes optreden.  
De overgang naar een nieuwe versie van het 
softwaresysteem iOS op iPhones leverde voor 
Wifi-tellingen bijvoorbeeld direct een forse 
afwijking in het aantal bezoekers per centrum 
op. Een correctie hiervoor bleek noodzakelijk. 
Er is dus nog een slag te maken in de verdere 
professionalisering van automatische 
telsystemen.

Naar een nationale benchmark
De invloed van de gekozen telmethodiek op 
de gemeten aantallen is vaak nog groot.  

De IVBN werkt momen-
teel aan een nationale 
benchmark voor 
passantenaantallen, aan 

de hand van verschillende telmethodieken.  
Deze benchmark maakt het in de toekomst 
mogelijk voor bijna elk centrum de bezoe-
kersaantallen op eenduidige wijze met elkaar 
te vergelijken.

Partijen die op een nieuwe manier een 
duurzaamheidsmaatregel implementeren of 
een nieuw meetinstrument installeren 
kunnen hun ervaringen binnen GRESB delen 
als ‘innovation case studies’.’ 

Hoe zien jullie het initiatief van PGGM en 
Geophy om de CO2-uitstoot van de wereldwijde 
vastgoedbeleggingen in kaart te brengen? 

‘Het is goed om te zien dat grote investeer-
ders zoals PGGM nu expliciet duurzaamheids-
doelstellingen uitspre-
ken. Dit heeft een 
enorme invloed op de 
sector. Voor het 
merendeel van zijn investeringen heeft 
PGGM inzicht in de GRESB-scores. Een klein 
deel van de investeringen wordt hiermee nog 
niet gedekt. Hiervoor wil PGGM andere 
instrumenten gebruiken, zoals Geophy.  
Het gebruik van big data om kwantificeer-
bare prestaties van gebouwen te achterhalen 
is een kans, al blijft de kwaliteit van de data 
de sleutel. GRESB besteedt hieraan veel 
aandacht, onder andere door validatie van  
de data en gesprekken met participanten.’

De benchmark bestaat sinds 2011.  
Is GRESB na vier jaar volwassen?
 
‘GRESB is inderdaad uitgegroeid tot een 
volwassen benchmark. De methodiek heeft 
inmiddels een groot draagvlak in de 
wereldwijde vastgoedmarkt. Wel blijven we 
ons uiteraard verder ontwikkelen. De basis 
van de methodiek ligt grotendeels vast, om 
consistentie te waarborgen. Vuistregel is dat 
per jaar maximaal 20% van de vragenlijst 
wordt vernieuwd. Zo houden we aansluiting 

op alle ontwikkelingen 
rond duurzaamheid.  
Het aspect van gezond-
heid en comfort zal in de 

komende vragenlijst bijvoorbeeld meer 
nadruk krijgen.’ 

Er zijn nu relatief veel Green Stars. Komt de lat 
voor duurzaamheid steeds hoger te liggen, 
zodat fondsen bij een gelijke duurzaamheids-
prestatie hun status weer kunnen verliezen? 

‘Dat het aantal Green Stars toeneemt, zien wij 
als een teken dat steeds meer partijen 
duurzaamheid serieus nemen. Daar zijn we 

Vrijdag in sommige centra 
 drukker dan zaterdag

Koopavonden in wijkcentra net 
zo druk als andere avonden

SECTOR LEADER WONINGEN EN GREEN STAR RATING  
VOOR ALLE SECTOREN

De Woningportefeuille van Altera Vastgoed is uitgeroepen tot het meest duurzame private woningfonds in Europa. In totaal nemen 11 
Europese private woningfondsen deel aan GRESB. De sectorportefeuilles voor Winkels, Kantoren en Bedrijfsruimten verkregen alle de 
Green Star, waarbij Winkels en Kantoren beide tot de top 3 van deelnemende fondsen behoren.

Gemiddeld aantal bezoekers per dag van de week in centrumgebieden  en wijkcentra
(bron: telsystemen Altera Vastgoed)

Bezoekersaantallen per uur als percentage van het weektotaal  voor centrumgebieden  en wijkcentra (bron: telsystemen Altera Vastgoed)

blij mee. Wij zullen niet direct de criteria voor 
het behalen van een Green Star aanscherpen. 
Ik benadruk dat de relatieve prestatie 
uiteindelijk van belang is. Wij geven altijd de 
score ten opzichte van alle andere fondsen in 
die sector in dat land. Partijen kunnen zien in 
welk kwintiel zij voor de zeven aspecten 
vallen en daar gaat het uiteindelijk om.’

Waar willen jullie met de GRESB-benchmark 
over vijf jaar staan?

‘Naast het feit dat we uiteraard verder willen 
doorgroeien in aantal participanten en 
gebouwen, zou ik het heel mooi vinden als 
we enkele nieuwe producten kunnen 
ontwikkelen. Dit zou bijvoorbeeld een 
ontwikkeling kunnen zijn met directe 
betrokkenheid van gebruikers van vastgoed.’ 

De zeven duurzaamheidsaspecten in GRESB

GRESB is uitgegroeid tot 
een volwassen benchmark
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De zeven duurzaamheidsaspecten in GRESB

GRESB is uitgegroeid tot 
een volwassen benchmark



WONINGEN

Sterke belangstelling
De belangstelling van pensioenfondsen voor het 
woningfonds van Altera Vastgoed blijft zeer groot. 
Om aan die vraag te kunnen voldoen heeft Altera 
de portefeuille verder vergroot met de verwerving 
van 63 appartementen in Hoofddorp Centrum,  
31 woningen in Blaricum, 84 appartementen in 

Amstelveen en 60 appartementen in het centrum 
van Waalwijk. In Haarlem, Gouda en Nijmegen 
werden complexen opgeleverd, waarbij de verhuur 
voorspoedig verliep. Door de aangetrokken 
verhuurmarkt is de bezettingsgraad verder 
gestegen. Alle objecten in de woningportefeuille 
hebben een groen label (A t/m C).

Altera Vastgoed NV
Handelsweg 59 F
1181 ZA Amstelveen

Postbus 9220
1180 ME Amstelveen
Tel. 020-5452050

Fax 020-5452060
E-mail info@alteravastgoed.nl
Internet www.alteravastgoed.nl

De Global Real Estate Sustainability 
Benchmark (GRESB) is in korte tijd 
 uitgegroeid tot een veelgebruikte 
maatstaf voor de duurzaamheids
performance van vastgoedfondsen.  
Als gestandaardiseerde benchmark voor 
alle vastgoedtypen ter wereld streeft 
GRESB naar meer transparantie in 
duurzaamheidsprestaties. Een gesprek 
hierover met Elsbeth Quispel, Head of 
Sustainability bij GRESB.

GRESB profileert zich als een investor driven 
benchmark. Wat bedoelen jullie daarmee? 

‘Daarmee bedoelen we 
dat beleggers in direct, 
indirect en beursgeno-
teerd vastgoed onze 
belangrijkste doelgroep 
zijn. Door hen deel te 
laten nemen aan de benchmark ontstaat de 
gewenste transparantie in duurzaamheid. 
Inmiddels bedient GRESB wereldwijd ruim  
50 grote institutionele beleggers. Gezamen-
lijk vertegenwoordigen zij meer dan € 6.000 
miljard aan gebouwen. We zijn in alle 
werelddelen actief, waarbij Europa in aantal 
participanten en Noord-Amerika in belegd 
vermogen de grootste markten vormen.  
En we groeien nog steeds. Dit jaar zijn we 
begonnen om naast aandelenfondsen ook 
‘debt funds’ te benchmarken. Voor volgend 
jaar staat een duurzaamheidsbenchmark 
voor infrastructuurobjecten in de planning.’ 

Wat verstaan jullie onder duurzaamheid?

‘Wij hanteren het begrip in de breedste zin 
van het woord. We richten ons hierbij op de 
ESG-aspecten: Environmental, Social en 
Governance. Environmental behandelt de 
milieukundige aspecten van duurzaamheid 
(waaronder energie- en watergebruik).  
Social gaat onder andere in op hoe je alle 
belanghebbenden betrekt bij een duurzaam 
gebruik van het gebouw. Bij Governance gaat 
het om de mate waarin duurzaamheid 
geïntegreerd is in de bedrijfsvoering en 
verantwoording van een fonds. Deze drie 
aspecten komen duidelijk terug in onze 
beoordelings systematiek.’ 

Hoe werkt deze beoordelingssystematiek? 

‘GRESB voert jaarlijkse een assessment uit 
onder haar deelnemers, met 42 vragen  
over zeven duurzaamheidsaspecten.  
Elk antwoord kan een aantal punten 

opleveren. Een be langrijk uitgangspunt is de 
beoordeling van de prestaties aan de hand 
van de relatieve score ten opzichte van 
gelijksoortige participanten in hetzelfde land 
of dezelfde regio. De gegeven antwoorden 
leiden tot een score op de zeven aspecten. 
Zwaarwegende aspecten zijn Performance 
Indicators (verbruikscijfers), Building 
Certification en Stakeholder Engagement.  
Dit laatste wordt, gezien de ontwikkelingen 
in de markt, steeds belangrijker. De zeven 
duurzaamheidsaspecten worden verdeeld 
over twee dimensies. De eerste dimensie is 
Management & Policy en geeft aan in 
hoeverre duurzaamheid is geïntegreerd in de 

bedrijfsvoering van het 
fonds. De tweede 
dimensie is Implementa-
tion & Measurement 
waarbij het gaat om de 
daadwerkelijke duur-

zaamheidsacties die ondernomen zijn, de 
verbruikscijfers en de manier waarop deze 
gemeten worden. Partijen die een relatief 
hoge score behalen op zowel Management & 
Policy als op Implementation & Measure-
ment, krijgen een Green Star rating.’

Hoe komt de weging tussen de verschillende 
duurzaamheidsaspecten tot stand?

‘Bij de totstandkoming van GRESB is de 
weging initieel opgesteld in samenspraak 
met een externe Advisory Board waarbij er 
intensieve toetsing in de markt heeft 
plaatsgevonden. Jaarlijks vindt er een 
actualisering plaats, om te zorgen dat de 
weging van de aspecten en vragen blijft 
aansluiten bij de manier hoe er vanuit de 
markt tegen duurzaamheid wordt aangeke-
ken. Dit gebeurt onder andere door input van 
de Benchmark Committees, waarin GRESB-
leden zelf zitting kunnen hebben.’ 

De verbruikscijfers wegen zwaar mee bij de 
uiteindelijke score. Waarom is hiervoor 
gekozen? 

‘Wij hebben als uitgangspunt dat je moet 
weten waar je staat voordat je kunt verbe-
teren. Je kunt alleen sturen als je weet hoe 
efficiënt jouw duurzaamheidsacties zijn. 
Hiervoor is het noodzakelijk je te baseren op 
data en niet op schattingen. Het is overigens 
niet voor elke asset groep even eenvoudig 
om de data te vergaren, denk bijvoorbeeld 
aan woningen. Maar aangezien de bench-
marking met dezelfde sector en dezelfde 
regio plaatsvindt, is het effect van het 
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moeilijk verkrijgen van data op de relatieve 
scores beperkt.’ 

Hoe onderscheidt GRESB zich van andere 
benchmarks?

‘Wij benchmarken duurzaamheid op 
portefeuilleniveau van zowel privaat als 
beursgenoteerd vastgoed. Andere duurzaam-
heidsbenchmarks richten zich alleen op 
beursgenoteerd vastgoed. Op gebouwniveau 
zijn er wereldwijd veel benchmarks zoals 
BREEAM, GPR, LEED, Greenstar en CASBEE. 
Deze instrumenten komen tot uiting in de 
GRESB-score vanuit het aspect Building 
Certifications. Wij willen graag een wereld-
wijd platform zijn waar kennis en ervaringen 
van innovaties met elkaar gedeeld worden. 

WINKELS

Nieuwe huurders
De winkelportefeuille weet te profiteren van de 
toenemende vraag van vernieuwende winkel-
ketens. Zo openden Flying Tiger, Tumble ’N Dry  
en Vingino nieuwe winkels aan het Sint Jorisplein in 
Amersfoort. Het Sint Jorisplein werd in de jaarlijkse 
Winkelcentrum KwaliteitsMonitor van CBRE 
uitgeroepen tot tweede beste winkelcentrum  
van Nederland. Het Sint Jorisplein scoorde met de 

hoogwaardige uitstraling, faciliteiten en goede 
branchering. In Oosterhout opende H&M een 
nieuwe winkel, die zorgde voor een behoorlijke 
toename van de bezoekersaantallen. Op korte 
termijn wordt begonnen met de verbouwing  
en gehele restyling van winkelcentrum Het Rond  
in Houten.

KANTOREN

100% groene portefeuille
De aantrekkende kantorenvraag heeft zich in de 
portefeuille vertaald in een verdere verbetering van 
de bezettingsgraad. De investeringen in duurzaam-
heid van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid 
dat nu alle objecten zijn voorzien van een groen 
energielabel. Voor twee kantoren wordt vanwege 
de ligging op aantrekkelijke woonlocaties de 
mogelijkheid voor transformatie onderzocht.  

BEDRIJFSRUIMTEN

Duurzaamheid verhuurt! 
In de sector Bedrijfsruimten zet Altera in op de 
verdere verduurzaming van de portefeuille.  
Meer dan de helft van de units heeft een slimme 
meter, waarmee een besparingsadvies gegeven 
wordt aan de huurder. In het object Business Court 
Amsterdam is dit najaar energieneutrale vloer-
koeling aangebracht.  

Het betreft kantoren in het Statenkwartier van  
Den Haag en in Amstelveen. Mogelijk kunnen  
deze twee objecten in de toekomt een aanvulling 
vormen voor de sector Woningen. Met instemming 
van de aandeelhouders heeft Altera dit najaar 
besloten de kantorenportefeuille vanwege een 
aangescherpte strategische focus af te bouwen.

De aanwezige bodembron wordt hierbij ingezet 
voor het koelen van de vloer van de kantoren in de 
zomer. De benodigde elektriciteit wordt opgewekt 
door 90 zonnepanelen op het dak. De duurzaam-
heidmaat regelen zorgen voor nieuwe verhuringen. 
In totaal werd er in dit object in 2015 circa 10.000 m² 
verhuurd, waarbij duurzaamheid een belangrijke 
factor in de besluitvorming was. 

Huys Europa, Amsterdam

Business Court, Amsterdam

Gouweplein, Waddinxveen

GRESB hanteert 
 duurzaamheid in de 

 breedste zin van het woord

Elsbeth Quispel is als Head of  Sustainability 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 
het management van de content van de 
jaarlijkse GRESB Survey en andere GRESB 
producten en diensten. GRESB is met  
14 professionals gevestigd in Amsterdam.  
De benchmark bedient wereldwijd ruim  
50 beleggers die gezamenlijk een waarde 
van meer dan € 6.000 miljard aan gebou-
wen vertegenwoordigen. De benchmark 
omvat meer dan 1000 vastgoedfondsen. 




