
Vormgeven aan een meer duurzame wereld. Dat is wat VORM 

graag doet en waar de organisatie goed in is. De ontwikkelaars zijn 

niet bang om dingen uit te proberen, als ze denken dat ze daarmee 

verder komen. Die drive en de passie voor innovatie zorgen ook in 

Utrecht weer voor een bijzonder project: New Roots in Leidsche 

Rijn. Hier realiseert VORM een groene, sfeervolle woonbuurt met 

een grote diversiteit aan woningtypes voor een breed publiek.

Wouter Disseldorp is enthousiast, omdat de ambities van de 

gemeente Utrecht voor dit nieuwe stuk stad goed aansloten bij die 

van VORM. ‘Wij vonden het belangrijk om mensen hier een thuis 

te geven. Dat bereik je niet alleen door beeldkwaliteit. Het gaat ook 

over verbondenheid, energetische duurzaamheid, circulariteit en 

natuurinclusiviteit. Al die elementen samen vormen de leefkwaliteit. 

Het sterke aan dit concept is dat de leefkwaliteit als geheel de 

drager is van de plannen. Die integrale invulling moet de standaard 

worden in toekomstige ontwikkelingen.’

Norbert Schotte deelt zijn enthousiasme. Hij is vooral te spreken 

over de ruimte voor een ambitieuze invulling van het begrip 

duurzaamheid. ‘Tot voor kort was een plan duurzaam als het 

bijvoorbeeld een lage EPC had. Maar dat is te mager. Daarom 

hebben we duurzaamheid in dit plan breder vertaald: het omvat 

ook zaken als natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en milieu 

impact door materialen. In dit plan hebben we echt onze nek 

uitgestoken om energetische duurzaamheid een stap verder te 

brengen. Soms moet je dingen gewoon doen, ook al denken anderen 

dat het niet mogelijk is. Je moet je grenzen verleggen. En als je dat 

als koploper doet, verleg je automatisch ook de grens in de sector.’

Hoe hebben jullie het begrip leefkwaliteit praktisch ingevuld?

‘De leefkwaliteit is vertaald in vier thema’s’: beeldkwaliteit, vitaliteit, 

verbondenheid en duurzaamheid. Die thema’s passen we toe 

in alle lagen van het project. Wat beeldkwaliteit betreft stonden 

we voor de opgave om in een nieuwe wijk een sfeer te creëren. 

Dat is altijd lastig. Wij hebben ervoor gekozen dat te doen door 

een koppeling te maken met het verleden van Utrecht. Als je in 

de binnenstad wandelt, voel je je onbewust onderdeel van het 

verleden. We willen datzelfde gevoel creëren in New Roots door 

architectonische elementen uit de binnenstad terug te laten komen 

in de vier bouwblokken. Elk blok krijgt zijn eigen karakter. Dat 

draagt bij aan de herkenbaarheid en leidt tot verbondenheid met de 

plek. Verbondenheid staat zowel in als buiten de woning centraal. 

De buitenruimte is ingericht op ontmoeting. Mensen kunnen 

elkaar bijvoorbeeld treffen in de gemeenschappelijke binnentuin, 

maar dat begrip wordt ook doorvertaald naar het hele gebied tot 

de interactie in autovrije straten. Daarnaast hebben de thema’s ook 

een bepaalde gelaagdheid. Verbondenheid heeft ook te maken met 

natuurinclusiviteit, omdat we de binnentuin inzetten om contact te 

maken met het landschap in de omgeving.’

Welke rol speelt de natuur in dit plan?

‘We hebben ervoor gekozen de natuur en de architectuur te 

ontwikkelen als één geheel. Daarom heeft ZUS Landscape 

samen met de drie architecten een totaalontwerp gemaakt. Dat 

heeft ervoor gezorgd dat de natuur echt verweven is met de 

architectuur. De groene daken en gevels vormen samen met de 

tuinen een ecosysteem met nestelmogelijkheden in de gevels en de 

binnentuinen zijn ingericht met inheemse beplanting die vlinders, 

bijen en andere insecten aantrekt. De landschapsarchitect heeft een 

studie gemaakt van welke dieren- en plantensoorten waar floreren 

en op basis daarvan is een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Zo draagt 

de wijk optimaal bij aan de biodiversiteit. En dat is ook nodig, want 

het verlies aan biodiversiteit is schrikbarend. Gelukkig is de natuur 

weerbaar en kan die zich snel herstellen, maar dan moeten we daar 

wel actief aan bijdragen.’

Welke keuzes hebben jullie gemaakt als het gaat om de 

energievoorziening? 

‘Om betaalbare, energiezuinige woningen te realiseren hadden we 

voor warmteopwekking de keuze uit individuele voorzieningen 

via warmtepompen met WKO-installatie, of het stadsnet. New 

Roots zal aangesloten worden op het stadsnet van Eneco, waarbij 

de plannen zijn om dit in rap tempo te verduurzamen. Daarnaast 

passen wij energieopslag en ons Smart Energy concept toe om zo 

efficiënt mogelijk met elektra om te gaan binnen de wijk. Daarom 

zijn we een samenwerking aangegaan met Eneco om te kijken hoe 

we het rendement van het stadsnet konden verhogen. Dat heeft 

geleid tot de keuze voor buurtaccu’s die worden ingezet voor de 

opvang van zonne-energie, het opvangen van energiepieken en het 

zelf benutten van energie. Er komen 9 accu’s die fysiek losstaan 

van elkaar, maar virtueel zijn geaggregeerd. Samen vormen ze een 

virtuele powerplant.’ 

Waarom doet VORM dit terwijl het geen eis van de gemeente was 

en net-technisch ook niet nodig?

‘Als projectontwikkelaar vinden wij dat we moeten inspelen op 

maatschappelijke vraagstukken. Eén daarvan is het gevolg van het 

elektrificeren van Nederland, namelijk de congestieproblemen 

op het elektriciteitsnet. De snelheid van het elektrificeren is een 

stuk sneller gegaan dan dat netbeheerders konden uitbreiden. De 

gemeente Amsterdam heeft in een brandbrief aan politiek Den 

Haag gewaarschuwd dat de bouw van 7.000 woningen vertraging 

op dreigt te lopen, omdat ze niet aangesloten kunnen worden op 

het net. Daar kun je als ontwikkelaar je ogen voor sluiten, maar je 

kunt ook besluiten dat je daar iets aan wilt doen. Wij hebben voor 

dat laatste gekozen. Een gemiddelde woning levert 70% van de 

opgewekte energie terug aan het net en gebruikt 30 procent zelf. 

Dat zorgt voor onbalans. Daarom hebben wij gekozen voor een 

smart energy oplossing, waarmee we inzetten op energie-efficiëntie 

en we draaien de 70-30 verhouding om. Daar bovenop doen we 

nog een schepje door het toepassen van de negen fysiek losstaande 

accu’s die samen virtueel worden geaggregeerd. Bij een piek in 

energieopwekking worden bijvoorbeeld de rijdende of stationaire 

accu’s opgeladen. Op die manier ontlasten we het stroomnet en 

zorgen we dat op buurtniveau de energie beter gemanaged kan 

worden.

Een andere reden is dat we op deze locatie willen leren wat deze 

techniek betekent, juist omdat het hier niet noodzakelijk is. Dat 

maakt dit de ideale plek om kennis en ervaring op te doen, zodat 

we een strategie kunnen ontwikkelen en deze aanpak ook elders 

toe kunnen passen waar het wél noodzakelijk is. Energetische 

duurzaamheid vraagt een aanzienlijke investering en er is nog veel 

onduidelijk. We weten niet hoe het uitpakt en we moeten nog veel 

leren, maar we gaan het gewoon doen. We hopen dat dit de sector 

zal stimuleren om, naast duurzame opwek en beperken van de 

energievraag, in te zetten op energie-efficiëntie.’

Het belang van duurzaam bouwen is groot. Dat vraagt om 
ambitieuze plannen en ontwikkelaars die hun nek durven 
uit te steken. En dat is precies wat VORM doet in project 
New Roots met de plaatsing van meerdere buurtbatterijen
die bij elkaar bijna 1 megawatt aan capaciteit hebben, 
zeggen Wouter Disseldorp en Norbert Schotte. ‘Soms moet 
je dingen gewoon doen!’
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Norbert Schotte

Passie voor:

Het (samen)werken aan 

een duurzamere wereld

Grootste inspiratie:

Er is voor mij niet één 

inspiratiebron. Het kan 

een goede documentaire 

zijn, een biografie van 

Musk of Obama, een 

bevlogen gesprek met 

verduurzamers van de 

sector of juist het gebrek 

aan daadkracht kan 

mij inspireren om wél 

daadkrachtiger te zijn

Dit raakt mij persoonlijk:

Mensen die (bewust) 

een loopje nemen 

met de waarheid, 

zoals ontkenners van 

klimaatverandering

Topserie Netflix:

La Casa de Papel en 

Peaky Blinders

Favoriet vervoersmiddel:

Elektrische boot voor de 

zondag. Elektrische auto 

doordeweeks

Ultieme ontspanning:

Wandelen in de Alpen

Beste sportprestatie: 

2x Roparun gelopen en 

een halve marathon in 1 

uur 34 minuten

Guilty pleasure:

U bent 

halverwege

Beeld:

Marcel Krijger 

(portret)

Oldschool punk-rock

Beste advise:

Geloof in en deel je 

mening, maar wees niet 

te trots om ‘m aan te 

passen

Waaruit bestaat een

perfecte dag voor jou:

Uitslapen, tijdens het 

ontbijt het nieuws 

doornemen, overleggen 

met passievolle mensen, 

mensen prikkelen 

door het geven van 

een presentatie en 

vervolgens uiteten 

samen met mijn 

vriendin

Voor wat in het leven

ben je het meest 

dankbaar:

Leven in een rijk westers 

land waarin je in staat 

bent het meeste uit 

jezelf en anderen te 

halen

Is er iets waarvan je al 

heel lang droomt:

Nee. Leven is te kort 

om lang ergens over te 

dromen

Als je morgen zou

kunnen wakker worden

met een goede 

eigenschap of 

talent erbij, 

wat zou dat zijn: 

Zingen. Daar bak ik nu 

echt niets van en lijkt 

me geweldig om goed te 

kunnen

Wat maakt de stad slim:

Mooie mensen

Wat heeft Post Covid-19 

doen versnellen:  

Fakenews helaas

MensenMakENdestad
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‘ Als je Als koploper de
 grens verlegt, verleg je
 AutomAtisch ook de grens
 in de sector’ Utrechtse
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Manager innovatie & 

duurzaamheid VORM 
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