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OPRICHTER FACTORY ZERO WINT
PRESTIGEUZE WORLD GREEN BUILDING
COUNCIL AWARD
Mede oprichter van Factory Zero Jasper van den Munckhof is gisteravond in
Toronto door de World Green Building Council onderscheiden met de David
Gottfried Global Green Building Entrepreneurship Award. Deze award
onderscheid personen wiens bijdragen aan groen bouwen bijzonder
baanbrekend zijn in combinatie met sterk ondernemerschap.
Van den Munckhof ontving deze prijs voor het opzetten van een Europees
energiebesparingsprogramma voor bestaande woningen. EnergiesprongEU is een
spinn-off van het Nederlandse Energiesprong programma dat in 2010 is gestart met
het creëren van de condities waarmee grote sprongen gemaakt kunnen worden bij
het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Energiesprong is ondermeer de
initiator van de Stroomversnelling, het begrip Nul op de Meter, de
Energieprestatievergoeding, het hypothecair krediet voor zeer energiezuinige
woningen, de object gebonden lening en het idee om de bouwsector fors te laten
industrialiseren.
Jasper van den Munckhof is al in 2013 gestart om deze ideeën uit te dragen naar
andere Europese landen en de Verenigde Staten. Daarbij gesteund door het
ministerie van BZK en de Europese Unie. Inmiddels lopen er gelijksoortige
experimentenprogramma’s als Energiesprong in Engeland, Frankrijk en Duitsland. In
die landen wordt Nederland, waar inmiddels 4.000 woningen het predicaat Nul op de
Meter dragen, gezien als een absolute koploper in zogenaamde ‘deep retrofits’.
Naast zijn werk voor EnergiesprongEU is Jasper actief als Managing Director van
Factory Zero. Factory Zero is een jong bedrijf dat zich volledig richt op de
ontwikkeling van bouwcomponenten voor zeer energiezuinige nieuwbouw en
renovatie. De ontwikkelde bouwelementen maken het voor bouwbedrijven eenvoudig
de stap te maken naar zeer energie zuinige woningconcepten zoals Nul-Op-DeMeter. Veel van de complexiteit wordt geïntegreerd geleverd in een geprefabriceerd
bouwelement dat eenvoudig kan worden gecombineerd met de huidige
bouwmethodes. Hierdoor wordt het bouwproces eenvoudiger en hoeft er minder in
huis ontwikkeld te worden.
Met het winnen van deze award kan Jasper zich voegen in een illustere rijtje
voorgangers zoals: William McDonough and Professor Dr. Michael Braungart, de
grondleggers van de Cradle to Cradle beweging, Pierre-André de Chalendar, CEO
van Saint Gobain, en Nils Kok, CEO van GRESB.

Voor verdere informatie over dit nieuwsbericht kunt u contact opnemen met:
Jan Willem van de Groep 06-20967748 janwillem@factoryzero.nl

