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            Peter van Ling, Velison Wonen:

Noordzee als inspiratie
      voor verduurzamen corporatiesector

Wat hebben de Noordzee en de corporatiesector met elkaar gemeen? 

“Beiden hebben de potentie om het verschil te maken in de overgang van fossiele 

naar groene energie,” zegt Peter van Ling, directeur-bestuurder Velison Wonen 

en fervent Noordzee-duiker. Een gesprek over het schoonmaken van 

scheepswrakken, verduurzamen en herontwikkelen van woonwijken.
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“Voor veel mensen is de Noordzee een groene donkere 
plas die als vanzelfsprekend voor een gezonde visstand 

en zuurstofvoorziening zorgt,” start Peter het gesprek. 
“Met die vanzelfsprekendheid wordt ook vaak over de 
corporatiesector gesproken. Een gezonde woningvoorraad 
en prettig leefklimaat is echter niet vanzelfsprekend, voor 
beiden moeten we ons hard maken.”

Velison Wonen is met een kleine 4000 vhe actief in de Velsense 
woonkernen IJmuiden, Velsen Noord, Velserbroek en Santpoort 
Noord. Het kantoor van Velison Wonen in IJmuiden biedt 
uitzicht op het karakteristieke kanaalgebied, het Forteiland 
en de sluizen die het Noordzeekanaal met de Noordzee 
verbinden.

Duiken
Vanachter zijn bureau heeft Peter vrij zicht op zijn geliefde 
Noordzee. “Mijn passie voor duiken in de open zee is in 1992 
ontstaan toen mijn zwager mij op Lombok in de wondere 
wereld van het diepzeeduiken introduceerde,” vertelt Peter. 
Aangestoken door het duikvirus haalde Peter zijn duikbrevet 
in Nederland en tekende in 1997 voor zijn eerste Noordzeeduik, 
de zee waaraan hij sindsdien zijn hart heeft verpand. 
“De Noordzee is het grootste natuurgebied dat Nederland 
rijk is. Maar weinig mensen beseffen zich dat.”

Toch ontgaat de ‘marktwaarde’ van de Noordzee niet iedereen. 
Daags na het interview bericht Het Financiële Dagblad dat 
er honderden miljarden te verdienen zijn aan de Noordzee 
in de vorm van onder meer windturbines, zeewier en algen. 
De Noordzee wordt de komende decennia het toneel van 
grote bedrijvigheid in de opgave om in 2050 de CO2-uitstoot 
met tachtig procent te hebben gereduceerd.

Scheepswrakken
Peter duikt regelmatig naar scheepswrakken en ontdoet ze 
samen met zijn duikvrienden van Duik de Noordzee Schoon 
van duizenden kilo’s oude visnetten, draad en lood. 
“Vissers laten helaas veel troep achter. Dit vistuig blijft op de 
zeebodem onbedoeld zijn werk doen, met als gevolg dat 
krabben en vissen erin verstrikt raken.” Peter en zijn maten 
snijden de kluwen aan netten los, brengen het vistuig naar 
boven, bevrijden de dieren en zetten ze bij leven terug. 
De scheepswrakken – naar schatting liggen er tienduizend 
op de bodem van de Noordzee – vormen schoongemaakt 
weer een kunstmatige rif. “Letterlijk keihard nodig, want de 
natuurlijke harde substraten waar mosselen eens zo welig 
tierden, zijn in het verleden helaas massaal leeggevist.”

Corporatiesector uniek
“De Noordzee mag dan uniek zijn, de corporatiesector is dat 
ook,” vindt Peter. “De vanzelfsprekendheid dat de corporatie-
sector wel even zorgt dat er betaalbare duurzame huur-

“We hebben relatief veel eengezinswoningen, waardoor 
investeringen in verduurzaming eerder rendabel zijn te 
maken, zeker met de snelheid waarmee huidige technieken 
zich ontwikkelen. Her en der in het land investeren corporaties 
tot wel honderdduizend euro aan de transformatie van 
bestaande woningen in NOM-woningen. Dat vind ik zonde 
van het geld. Straks is met een fractie van de kosten hetzelfde 
resultaat te bereiken. Wij kiezen daarom voor bestaande 
technieken, zoals het isoleren van de schil en plaatsen van 
zonnepanelen. Voor zonnepanelen vragen we wel tien euro 
servicekosten per maand. De maandelijkse besparing van 
gemiddeld vijftig euro komt ten goede van de huurders. 
We dragen daarmee bij aan verduurzaming en verlaging van 
de woonlasten.”

Doelstelling
Peter vervolgt: “Velison zal de doelstelling om gemiddeld 
label B te hebben in 2020 waarschijnlijk in 2019 al halen. 
Label B zien we echter als een tussenstap. De komende tien 
jaar gaan we twaalfhonderd woningen verduurzamen, zodat 
deze in 2026 allemaal label A hebben. We moeten zo snel mo-
gelijk af van gebruik van fossiele brandstoffen, die zijn eindig.”

Business as usual
Waar investeren in duurzaamheid nu nog een keuze is, is het 
straks business as usual en minder afhankelijk van affiniteit 
van corporatiebestuurders, verwacht Peter. De affiniteit van 
Peter is vanzelfsprekend hoog. “Het leuke is dat duurzaamheid 
inmiddels niet meer alleen iets van mij is, maar van al mijn 
collega’s. Ik word links en rechts ingehaald door initiatieven, 
dat juich ik toe. Zo hebben we zelf ook zonnepanelen op ons 
kantoordak en rijden er twee elektrische bedrijfsauto’s rond.”

woningen beschikbaar zijn voor mensen met een kleine 
portemonnee, overheerst ook bij het grote publiek en zelfs 
de politiek. We moeten ons daar echter iedere dag keihard 
voor inzetten. Niet alles is goed gedaan en niet alles zal goed 
blijven gaan, maar wat wij in Nederland als corporatiesector 
in honderd jaar tijd hebben opgebouwd, moeten we koesteren. 
Wat je kapotmaakt komt namelijk niet meer terug. Net als 
de harde substraten in de Noordzee die zijn leeggevist en 
uitgepond. We moeten ervoor waken dat de corporatiesector 
niet hetzelfde overkomt.”

Rustig vaarwater
Wie naar de cijfers van Velison Wonen in de Aedes benchmark 
kijkt, ziet een corporatie in rustig vaarwater. Op de vraag of 

de wereld er onder de zeespiegel heel anders uitziet, zegt 
Peter: “We hebben het schaalvoordeel van de fusie van AWV 
Eigen Haard met Kennemerhave per 1 januari 2014 in Velison 
Wonen goed weten te benutten, waardoor onze bedrijfslasten 
flink zijn afgenomen. Maar rustig vaarwater doet afbreuk aan 
het grillige klimaat waarin we moeten acteren. De Noordzee 
is soms zo glad als een spiegel, terwijl de onderstroom 
verraderlijk sterk kan zijn. Onze grote uitdaging is zorgen voor 
verduurzaming van onze woningvoorraad, het borgen van 
betaalbaarheid en het zo goed mogelijk huisvesten van  onze 
doelgroepen in leefbare en gemengde wijken. Dit terwijl de 
implementatie van de Woningwet ondertussen voor een 
krachtige onderstroom zorgt.”

Duurzaamheid
Velison investeert veel in duurzaamheid en neemt de kosten 
van energetische maatregelen voor eigen rekening, zegt Peter. 

Klein team
Velison ondersteunt de bedrijfsvoering met een klein team 
van veertig medewerkers, 32 fte inclusief 3 fte vakmannen. 
“De betrokkenheid van onze medewerkers is hoog, maar als 
klein team ben je wel kwetsbaar. Ik zeg niet dat een grote 
corporatie altijd beter af is – een kleinere corporatie is vaak 
beter in staat om persoonlijke contacten te onderhouden - 
maar een omvang van tussen de vijf- en tienduizend woningen 
zou wel meer stabiliteit geven. Als is het maar om de over-
regulering beter het hoofd te kunnen bieden.”

Woningwet
Over de Woningwet zegt hij: “Op zich ben ik blij met de 
duidelijkheid die het geeft, ook al is nog niet alles uit-
gekristalliseerd. De implementatie van de Woningwet kost wel 
heel veel tijd en geld, maar wat levert het nou concreet op? 
Hot item is natuurlijk de groep middeninkomens, die er nu 
bekaaid vanaf komen. Het zou het domein van marktpartijen 
zijn, maar waar waren deze marktpartijen een paar jaar 
geleden? Wij hebben toen wel ontwikkeld en onze nek uit-
gestoken. Nu de markt aantrekt, kruipen ze uit hun schulp 
en huilen ze dikke krokodillentranen. In het kader van de 
scheiding DAEB/niet-DAEB blijven wij in ieder geval ongeveer 
tien procent van onze woningvoorraad voor het segment 
tussen 710 en 900 euro aanbieden. Marktpartijen laten zich in 
onze ontwikkelgebieden in deze prijsklasse niet of nauwelijks 
laten zien.”

Oud-IJmuiden
In dat kader is Peter trots op wat Velison Wonen samen met 
de gemeente, BPD (voorheen Bouwfonds) en collega-woning-
corporatie in Oud-IJmuiden heeft gerealiseerd. Een verouderd 
bedrijventerrein met veel leegstand is ontwikkeld tot een 
hip woongebied met een mix van koop, koopgarant, midden-
huur en sociale huur. “Het ontwikkeltraject was al ingezet 
toen de crisis ineens keihard toesloeg. Geen commerciële 
partij wilde investeren in Oud-IJmuiden, volgens sommigen 
‘een gebied waar je nog niet dood gevonden wilde worden’. 
Corporaties, die toen nog koop mochten realiseren, pakten 
de handschoen wel op. Samen met gemeenten en BPD, die 
als ontwikkelaar wel de nek uit durfde te steken. Nu is het 
gebied booming.”

Goede en slechte tijden
Moraal van het verhaal is volgens Peter dat de corporaties 
er in goede en slechte tijden zijn. “Wij zijn er in alle periodes, 
Als de gemeente ons vraagt zijn we aanspreekbaar. 
We acteren op basis van behoeften en geven altijd thuis. 
Dat is wat de corporatiesector tot iets moois maakt. 
En dat is allerminst vanzelfsprekend.”




