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Eco Innovation 

dinsdag 1 mei 2012 Jos Lichtenberg 128x gelezen

Eind april mocht ik een bijdrage leveren aan een interessant 
event. Eco Innovation, een Europees forum, werd voor de 
twaalfde keer georganiseerd. In Nederland dit keer, en ook 
nog in een gepaste omgeving: de vier eeuwen oude 
Westerkerk in Amsterdam. Als zuiderling kende ik die alleen 
van de rondvaarten en van liederen uit de Jordaan, die 
overigens meer specifiek over de toren gaan. 

Overigens wordt de 
grachtengordel ook vaak 
aangehaald als een duurzame 
omgeving, waar altijd wel een 
nieuwe functie mogelijk is. Een 
beetje door de techniek, maar 
vooral toch door de waarde en 
kwaliteit. Dierbaarheid, zou 
Frank Bijdendijk dat noemen.

Terug naar Eco Innovation. 
Een internationaal gezelschap 
boog zich over duurzaamheid 
met daarbij het thema 
‘innovatie in de waardeketen’. 
En dat met name was 
interessant omdat het eindelijk 
een keer niet ‘slechts’ over materiaal en energie ging. Juist in de 
bouw is dat essentieel. We hebben namelijk een extreem complexe 
keten. Als je die niet activeert, zullen mooie ideeën in het 
proefprojectenstadium blijven hangen en dus nooit op grote schaal 
doordringen. En dat is wat je met duurzaamheid nu juist wel beoogt.

Wat me opviel, was dat door de enorme mengelmoes van inhoudelijk 
betrokkenen als architecten, producenten en beleidsmakers, er 
verschillende geluiden waren te horen. Juist dat inspireerde enorm. 
Tussen de lezingen door waren er tafelgesprekken met wisselende 
samenstellingen. Er hing duidelijk wat in de lucht bij dat congres. 
Soms heb je dat. Opnieuw bedacht ik dat duurzaamheid nu toch wel 
echt een onomkeerbaar fenomeen is geworden. Sterker nog, we 
komen langzaam op een hoger aggregatieniveau. 

Voor mij was Eco Innovation een uitgelezen kans om Slimbouwen ook 
internationaal op de kaart te zetten. Slimbouwen past immers een-op-
een op het thema duurzaamheid in de keten. De sprekers mochten 
niet op de kansel staan, dat ging net iets te ver. Wel op een podium 
eronder, daarmee bijna onderstrepend dat duurzaamheid toch 
eigenlijk ook wel een soort geloof is. Een geloof in de mens. Zo droeg 
de entourage ook wel bij tot de beleving. Deze website maakt gebruik van cookies. Akkoord
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Waar je normaal na een spreekbeurt door een enkeling inhoudelijk 
wordt aangeschoten, was het hier opvallend hoeveel mensen aan de 
jas trokken. Dat draagt ook bij tot het goede gevoel natuurlijk. Ik 
weet het zeker, het gaat echt gebeuren!

Jos Lichtenberg
Hoofdredacteur bouwIQ
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