
Curriculum Vitae L. Looijen 

Naam Looijen, Lowie Nationaliteit Nederlandse 

2015-heden Senior Adviseur  

BenR Adviseurs voor duurzaamheid BV 

Geboorteplaats Ermelo, Nederland 

  Geboortedatum 31 juli 1970 

 

Algemeen 

Lowie Looijen is een adviseur huisvesting en duurzaamheid met een ruime ervaring op het gebied van duurzaamheid, 

huisvestingsadvies en energieadvies in de gebouwde omgeving. Hierbij is hij als adviseur betrokken geweest bij een 

breed scala aan projecten, waaronder kantoorgebouwen, theaters, hotels, zorginstellingen, basisscholen en stations. 

Ook is hij in de afgelopen twintig jaar voortdurend betrokken geweest bij de ontwikkeling van bekende 

beleidsinstrumenten en publicaties op het gebied van duurzaamheid, zoals de nationale pakketten duurzaam bouwen, 

de criteria voor duurzaam inkopen voor de overheid en het programma van eisen voor “Frisse Scholen”. 

Lowie is een gedreven adviseur die vanuit een brede inhoudelijke expertise er altijd naar streeft om in projecten die ene 

stap verder te zetten. 

 

Opleiding 

1995 

 

 

Opleiding tot bouwkundig ingenieur, Technische Universiteit Eindhoven, Nederland. Faculteit 

Bouwkunde, Vakgroep Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO) 

Trainingen en cursussen 

1995 - 2015 BREEAM-NL Nieuwbouw Expert-training, Dutch Green Building Council 

VCA, NIBHV, Nederland (2005). Veiligheid voor operationeel leidinggevenden 

Groepsdynamica, het leiden van succesvolle teams, Instituut Remmerswaal. 

Werkconferentie Management en Professional Development, Universiteit Nijenrode. 

Projectleider, opleidingstraject binnen DHV. Onderwerpen: Projectmatig werken, time-

management, kostenbeheersing, aansturen van projectteams. 

EPN, VABI, Nederland. Energieprestatieberekeningen voor woningbouw en utiliteitsbouw 

 

Werkervaring 

2015-heden Adviseur bij BenR te Amersfoort 

2001-2014 Senior adviseur huisvesting en duurzaamheid, Royal HaskoningDHV te Amersfoort.  

2000-2001 Energieadviseur, Mul Verde te Arnhem  

1997-2001 Adviseur duurzaam bouwen, DHV te Amersfoort 

1995-1997 Adviseur energie- en installatietechniek, Adviesgroep Doelmatig Energiegebruik te Vught. 

  

Projecten in periode 

2010-heden 

Duurzaamheidsadvies en BREEAM-NL Certificering voor de huisvesting van Alliander te Duiven, 

i.o.v. Volker Wessels. (2015) 

 Duurzaamheidsadvies en BREEAM-NL Certificering voor het stadskantoor Almelo, i.o.v. de 

gemeente Almelo (2015) 

 Bijdrage aan Programma van Eisen Frisse Scholen, i.o.v. de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) (2012-2015) 

Opstellen vraagspecificatie en definitie duurzaamheidseisen op basis van internationale 



duurzaamheidsstandaarden voor het nieuwe hoofdkantoor met congrescentrum van het 

European Patent Office te Rijswijk, i.o.v. het European Patent Office (2012-2014) 

 Verduurzaming en verbetering binnenklimaat van alle schoolgebouwen voor primair onderwijs te 

Groningen, i.o.v. de gemeente Groningen. (2012-2015) 

Verduurzaming vastgoedportefeuille Gemeente Nijmegen, introductie nieuwe beheers strategie 

en financieringsmodel voor integratie van verduurzaming in het reguliere beheer en onderhoud, 

i.o.v. de gemeente Nijmegen (2011) 

Technisch programma van eisen en integratie Brand Standards voor het Hilton Hotel te Schiphol 

i.o.v. Schiphol Real Estate (2010) 

Aanzet tot een certificeringssysteem voor installateurs van duurzame energiesystemen, 

verkennend onderzoek naar de Europese beroepspraktijk op het gebied van duurzame energie, 

i.o.v. AgentschapNL (2010) 

 

 
 
 


