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Duurzaam bouwen 
 
• Waarom duurzaam bouwen 

 

• Kennisgebieden bij grote bouwbedrijven 
 

• Wat is duurzaam bouwen 
 

• Hoe duurzaam gebouwen zijn is te berekenen 
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• Waar rekening mee te houden 
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Waarom duurzaam bouwen 

 

Wat is duurzaamheid ook al weer ? 

 

- Tripple P 

 

- De definitie  



Waarom duurzaam bouwen 

• Wat is duurzaamheid? 

 

 Brundtland (VN, 1987): concept waarin 

ecologische, economische en sociale 

belangen bij elkaar komen, voor zowel de 

huidige als de toekomstige generaties. 

Duurzame ontwikkeling is de eis om een 

evenwicht tussen deze drie basisconcepten 

te vinden. Het is een breed begrip, en omvat 

alle ontwikkelingen - op technisch, 

economisch, ecologisch of sociaal vlak - die 

bijdragen aan een wereld die efficiënter, 

zuiniger en op lange termijn meer continu 

omgaat met de aarde. 
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Waarom duurzaam bouwen 
• 40 % van de afvalproductie wereldwijd en 50 % van de energieconsumptie (zowel 

direct als indirect) wordt veroorzaakt door de bouwsector.  
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Waarom duurzaam bouwen 
• 40 % van de afvalproductie wereldwijd en 50 % van de energieconsumptie (zowel 

direct als indirect) wordt veroorzaakt door de bouwsector.  

 

• De energieprijs is de afgelopen vijf jaar met de helft gestegen.  

 

• Vroeger ging het om isolatie van schapenwol, lemen wanden, groene daken  

 

• maar tegenwoordig betekent het werken met Dubo-materialen en de EPC-norm. 
(energie prestatie coëfficiënt).   

 

• Momenteel betekent het duurzaamheid in elk aspect van een gebouw, van 
gezondheid tot werkplezier, van materiaalgebruik tot installatietechniek, van 
exploitatie tot schoonmaak- onderhoud. En dat tijdens alle levensfasen van een 
gebouw.  
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Totale kosten € 250,= 

Totale kosten € 230,= 
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Als de energiekosten hoog zijn ben je niet duurzaam bezig. 



• Wat kan je allemaal doen om duurzaam te 
bouwen 



Vandaar dat BAM kennisgebieden heeft als 

 

• Aardwarmtesystemen 
 

• Warmtepompen 
 

• Windenergie 
 

• Energie uit asfalt 
 

• Biomassa 
 

• Warmte/kracht koppeling 
 

• Restwarmtebenutting 
 

• Energiebesparing 
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• Hoe verloopt een bouwproces ? 



BAM Duurzaam: positie in organisatie 
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Werkvelden BAM 

• Haalbaarheid (technisch en economisch) 
 

• Conceptueel ontwerp 
 

• Functioneel ontwerp 
 

• Realisatie en instandhouding 
 

• Begroting en exploitatie 
 

• Monitoring en optimalisatie 
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Hype of structureel? 

BREEAM 
duurzaamheids 
certificering 

Energielabel 

Duurzaam 
Vastgoed  

De duurzaam bouwen chaos 

CO2 
neutraal 
bouwen 

 

Cradle to  
cradle 

EPC 0.8? 

Energie-
zuinig 

bouwen 
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Cradle to  
cradle 

• Nul (fossiele) energie 

• Nul materialen(verbruik) 

• Nul land(gebruik) 

• Nul water(gebruik) 

• Nul lucht 

 



Cradle to cradle 
De biologische en technologische kringloop moeten gescheiden worden. Afval = voedsel (en mag dus 

niet giftig zijn) en de rest moet in de technologische kringloop hergebruikt kunnen worden. Het design 

moet zo zijn dat het te scheiden is. 
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Cradle to cradle 

Afval is voedsel dus aan de materialen mag geen risico verbonden zijn 
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1.  

 

Cradle to cradle 
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Alles met duurzame energiebronnen 
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Ook de Floriade gaat men C2C bouwen - 

- Breek gebouwen niet meer af maar herontwerp bestaande gebouwen  
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Men is nu bezig met een gebouw waarin zowel energie wordt opgewekt, 

grondwarmte wordt gebruikt, gebruikte grondstoffen een nieuwe functie 

krijgen en waarin de meest moderne en duurzame materialen worden 

aangewend.  



Duurzaam bouwen 
 
• Kennisgebieden bij grote bouwbedrijven 

 

• Wat is duurzaam bouwen 
 

• Hoe duurzaam gebouwen zijn is te berekenen 
 

• Milieu effecten bij de bouw 
 

• Waar rekening mee te houden 

         - toename van de temperatuur 

         - stijgende energiekosten 
 

• De bouwmaterialen 
 

• Voorbeelden 
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Hoe duurzaam je bouwt is te berekenen  via 

 
- Nationale Pakketten  

 Duurzaam Bouwen 

 

- GPR Utiliteitsbouw 

 

- EPC (EP-normering) 

 

- BREEAM en LEED 

 

- GreenCalc+ 
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DuBo-tools 
 
- Nationale Pakketten  
 Duurzaam Bouwen 
 
- GPR Utiliteitsbouw 
 
- EPC (EP-normering) 
 
- BREEAM en LEED 
 
- GreenCalc+ 
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DuBo-tools 

 
- Nationale Pakketten  

 Duurzaam Bouwen 

 

- GPR Utiliteitsbouw 

= gemeentelijke 

praktijk richtlijn 

 

 7 voor onze school 

 

 

- EPC (EP-normering) 

 

- BREEAM en LEED 

 

- GreenCalc+ 

Arno Uiterweerd BAM                   Energie en klimaat                    Koning Willem I College                          Rob de Vrind  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpa

ge&v=Ysly52xYmqU 
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Categorie   Weging  

Management   12%  

Gezondheid   15%  

Energie   19%  

Transport   8%  

Water   6%  

Materialen   12.5%  

Afval   7.5%  

Landgebruik & Ecologie   10%  

Vervuiling   10%  

Aspecten van duurzaam bouwen en de weging van BREEAM.  
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Materialen   12,5 % 

Water    6% 

Transport   8% 
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Systeemdenken 

http://www.wiki.dgbc.nl/index.php?title=BREEAM 
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http://www.wiki.dgbc.nl/index.php?title=BREEAM 
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1. Management  12 % 

 

MAN 1 Prestatieborging 

MAN 2 Bouwplaats en Omgeving 

MAN 3 Milieu-impact bouwplaats 

MAN 4 Gebruikershandleiding 

MAN 12 Levenscycluskostenanalyse 

 

MAN 6 Consultatie (keuze-credit) 

MAN 7 Gedeelde faciliteiten (keuze-credit) 

MAN 8 Veiligheid (keuze-credit) 

MAN 9 Publiceren van gebouwinformatie (keuze-credit) 

MAN 11 Onderhoudsgemak (keuze-credit) 
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2. Gezondheid 15 % 

 

HEA 1 Daglichttoetreding 

HEA 2 Uitzicht 

HEA 3 Tegengaan lichthinder 

HEA 4 Hoogfrequente verlichting 

HEA 5 Kunstverlichting binnen- en buiten 

HEA 6 Lichtregeling 

HEA 7 Natuurlijke ventilatie 

HEA 8 Interne luchtkwaliteit  

HEA 9 Vluchtige organische verbindingen 

HEA 10 Thermisch comfort  

HEA 11 Temperatuurregeling 

HEA 13 Akoestiek  
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3. Energie 19 % 

 

ENE 1 CO2 emissiereductie 

ENE 2 Submetering energieverbruiken  

ENE 4 Energiezuinige buitenverlichting 

ENE 5 Toepassing duurzame energie 

ENE 6 Minimalisatie luchtinfiltratie laad-/losplatforms 

ENE 7 Energiezuinige koel- en vriesopslag 

ENE 8 Energiezuinige liften 

ENE 9 Energiezuinige roltrappen en rolpaden 

ENE 26 Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil  
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4. Transport 8 % 

 

TRA 1 Aanbod van Openbaar Vervoer (OV)  

TRA 2 Afstand tot basisvoorzieningen 

TRA 3 Fietsenstalling  

TRA 4 Voetgangers- en fietsersveiligheid 

TRA 5 Vervoerplan en Parkeerbeleid 

TRA 7 Vervoersinformatiepunt  

TRA 8 Toelevering en manoeuvreren 



5. Water 6 % 

 

WAT 1 Waterverbruik 

WAT 2 Watermeter  

WAT 3 Lekdetectie hoofdwateraansluiting 

WAT 4 Zelfsluitende watertoevoer sanitair  

WAT 5 Recycling van water  

WAT 6 Irrigatiesystemen 

WAT 7 Voertuigwasservice  
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6. Materialen 12,5 %  

 

MAT 1 Bouwmaterialen 

MAT 3 Hergebruik van gebouwgevel 

MAT 4 Hergebruik van gebouwstructuur 

MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen 

MAT 7 Robuust ontwerpen 

 

 



7. Afval 7,5 % 

 

WST 1 Afvalmanagement op de bouwplaats 

WST 2 Gebruik van secundair materiaal 

WST 3 Opslagruimte voor herbruikbaar afval 

WST 5 Compost 

WST 6 Inrichting 



8. Landgebruik en Ecologie 10 % 

 

LE 1 Hergebruik van land 

LE 2 Verontreinigde bodem 

LE 3 Aanwezige planten en dieren op de locatie van het bouwproject  

LE 4 Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied 

LE 6 Duurzaam medegebruik van planten en dieren op de lange termijn 

LE 8 Partnerschappen met een lokale natuurorganisatie  
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9. Vervuiling  10 % 

 

POL 1 GWP van koudemiddelen voor klimatisering  

POL 2 Voorkomen van lekkages van koudemiddelen  

POL 3 GWP van koudemiddelen voor warenkoeling  

POL 4 Ruimteverwarminggerelateerde NOx emissies 

POL 5 Gebouwbescherming bij overstromingen 

POL 6 Minimalisering van vervuiling van afstromend regenwater 

POL 7 Minimalisering lichtvervuiling 

POL 8 Geluidsoverlast 

 

GWP = global warming potential 

http://www.wiki.dgbc.nl/index.php?title=BREEAM 
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DuBo-tools 
 
- Nationale Pakketten  
 Duurzaam Bouwen 
 
- GPR Utiliteitsbouw 
 
- EPC (EP-normering) 
 
- BREEAM en LEED 
 
- GreenCalc+ 
 
Voor onze school 
Nieuwbouw > 200 

Arno Uiterweerd BAM                   Energie en klimaat                    Koning Willem I College                          Rob de Vrind  



GreenCalc+ - Prestatieniveau vastleggen 

Milieu-index: maat voor milieuscore,  

Referentie 1990 = milieu-index 100 

Kantoren nu EPC 1,5  

= milieu-index 160 

WNF-kantoor Zeist  

= milieu-index 269,  

 

factor 2,69 minder milieueffecten 

dan vergelijkbaar gebouw uit 1990 
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Duurzaam bouwen 
 
• Kennisgebieden bij grote bouwbedrijven 

 

• Wat is duurzaam bouwen 
 

• Hoe duurzaam gebouwen zijn is te berekenen 
 

• Milieu effecten bij de bouw 
 

• Waar rekening mee te houden 

         - toename van de temperatuur 

         - stijgende energiekosten 
 

• De bouwmaterialen 
 

• Voorbeelden 
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Milieueffecten over levensduur 

gebouwde omgeving 

Kantoren   - Materiaal 24% 

   - Energie 75% 

   - Water 1% 

 

Woningen - Materiaal 15% 

   - Energie 80% 

   - Water 5% 
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Energie - milieueffecten 

Zo'n 70% van het verbruik is gerelateerd aan het ontwerp en 30% is gebruikersafhankelijk. 

 

De uitschieters zijn vooral de apparatuur (o.a. computer, printers, koffiezetapp. en liften), 

verlichting en verwarming. 

 

Energiekosten ‘standaard’: ca. € 30 /m2 

  

Energiekosten duurzaam: ca. € 23 /m2 

 

Verschil: € 30-23 * 9000m2 = € 63.000,-- 

 

Leeftijd gebouw 30 jaar = 30* €63.000 = € 1.890.000,- (geen prijsstijgingen!) 

 

Daarbij lijkt het als maar warmer te worden en stijgen de energiekosten 
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Duurzaam bouwen 
 
• Kennisgebieden bij grote bouwbedrijven 

 

• Wat is duurzaam bouwen 
 

• Hoe duurzaam gebouwen zijn is te berekenen 
 

• Milieu effecten bij de bouw 
 

• Waar rekening mee te houden 

         - toename van de temperatuur 

         - stijgende energiekosten 
 

• De bouwmaterialen 
 

• Voorbeelden 
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Prijsontwikkeling energie algemeen

2000=100
bron: © Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2007
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Energie Elektra Gas

Duur of duurzaam? De prijzen stijgen 

7,5%/jaar 

Gas = 13%/jaar 

Elektra = 6%/jaar 
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Ontwikkeling energiekosten gebouw 

• Bijkomende voordelen: 
• Minder afhankelijk van energiebedrijven 
• CO2 reductie 
• Hogere investering (=omzet BAM) leidt tot lagere totaalkosten eigenaar 

 

• Energiekosten/ m2   anno 2008 
   € 27,50 vs € 23,20 bij duurzaam bouwen 
 

• Energiekosten/m2    anno2030:  
   € 43,50 vs € 36,- 
 

• Gemiddelde energiekosten looptijd 
   € 37,00 vs € 31,- 
 

• Verschil = ruimte meer investering? 
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Energiekosten in gebouwen worden sterk bepaald door installaties  

 

Voor iedereen stijgen de energiekosten en risico’s 

 

Alternatieve systemen worden economisch rendabel 

 

Duurzaamheid en/of comfort worden steeds meer een must 
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Bij duurzaam bouwen gaat men uit van de trias energetica  

 

Wat is dat ? 

 

Als je het gebruik van fossiele brandstoffen wilt beperken 

wat doe je dan eerst ? 

wat dan en 

wat dan ? 
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Bij duurzaam bouwen gaat men uit van de trias energetica ofwel: 

1. Beperk de energievraag 

 

2. Gebruik duurzame energie 

 

3. Gebruik indien nodig  

fossiele energie zo efficiënt 

mogelijk 

 

 

             Hoe ? 
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De eerste stap is steeds isolatie: 

 

vloer                                                        Rc = 4,0 m2K/W  

 

dak                                                          Rc = 4,0 m2K/W 

 

dichte gevel                                             Rc = 3,5 m2K/W 

 

deur                                                         Udeur = 2,0 W/m2K 

 

raam                                                        Uglas = 1,1 W/m2K 

 

raam (kozijnen)                                        Uraam = 1,6 W/m2K  

 

zontoetredingsfactor                                ZTA = 0,60  

 

luchtdichtheid woning                               qv;10;kar = 0,625 dm3/s.m2  

koudebruggen  
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Extra aandacht aan de detaillering van koudebruggen, conform de SBR  

 

B.v. ook passief toepassen van zonne-energie via b.v. 

 

serres als buffer, maar ook als voorverwarmer van ventilatielucht  

 

warmteterugwinning uit ventilatielucht  
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Hoeveel warmte / m2 per graad temperatuursverschil lekt er weg = de U 

waarde (in W/m2K) en hoeveel m3 aardgas dat per m2 per jaar kost (= 

ongeveer 10x zoveel) 

  U waarde W/m2K m3 aardgas /m2 jaar 

enkel glas 5,7 57 

dubbel glas 3,2 32 

HR++ glas 1,5 15 

een steensmuuur 2,2 22 

spouwmuur met isolatie 0,8  8 

Aardgas kost € 0,40 

Hoeveel bespaar je als je 20 m2 glas isoleert van enkel naar HR++ 

Als het binnen 20 oC is en buiten -10 oC  ? 
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Hoeveel warmte / m2 per graad temperatuursverschil lekt er weg = de U 

waarde (in W/m2K) en hoeveel m3 aardgas dat per m2 per jaar kost (= 

ongeveer 10x zoveel) 

  U waarde W/m2K m3 aardgas /m2 jaar 

enkel glas 5,7 57 

dubbel glas 3,2 32 

HR++ glas 1,5 15 

een steensmuuur 2,2 22 

spouwmuur met isolatie 0,8  8 

Aardgas kost € 0,40 

Hoeveel bespaar je als je 20 m2 glas isoleert van enkel naar HR++ 

Als het binnen 20 oC is en buiten -10 oC  ? 

 

= 20 * 30 * 4,2 * 10 * 0,40 =  € 4080 
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Duurzaam Bouwen 
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Duurzaam bouwen 



Duurzaam bouwen 
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- Benut passieve zonne-energie 
- Pas geïntegreerde buitenzonwering toe bij intensief gebruik van passieve zonne-energie 
- Beperk temperatuuroverschrijdingen in de zomer  
- Maak een serre aan de woning buiten de thermische schil 
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Geïsoleerde vloeren 
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Het aanbrengen van 1 m³ isolatie betekent over een periode van 75 jaar ± 60.000 kg 
minder CO2 uitstoot. 

Isolerende kleikorrels 
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Isoleer cv- en distributieleidingen en optimaliseer het ontwerp op leidinglengtes 
Maak verbindingen bereikbaar en demontabel  
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- Maak warmteweerstand hellend dak of plat dak Rc > 3,5 m².K/W 
- Stem dakvorm af op ruimtebehoefte en woningindeling 
- Gebruik als bedekking voor platte daken dakbedekkingssystemen met een lange 
levensduur 

Energie en klimaat                    Koning Willem I College                          Rob de Vrind  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vlaanderen-willik.nl/nieuwbouw/24 Dakisolatie.jpg&imgrefurl=http://www.vlaanderen-willik.nl/nieuwbouw/nieuwbouw.html&h=480&w=640&sz=97&hl=nl&start=9&um=1&tbnid=AdQQOBVPdplxOM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=dakisolatie&svnum=10&um=1&hl=nl&rls=GGLG,GGLG:2006-09,GGLG:nl&sa=N


Breng een brievenbus met verbeterde tochtwerendheid aan  
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Neem een tochtportaal op 
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- Pas verbeterde kierdichting toe bij bewegende delen in kozijnen 
- Beperk de hoeveelheid en onderhoudsfrequentie van het schilderwerk 
- Pas montagekozijnen toe   
- Houd bij de materiaalkeuze voor kozijnen in buitengevels rekening met de 
toepassingscondities 
- Pas ramen en deuren toe met verhoogde inbraakwerendheid  
- Gebruik raamdorpels bestaande uit keramische elementen, staalplaat, natuursteen, 
gegoten composietsteen of prefab beton (conform S074) 
- Gebruik als naaddichting: PE-rolband of EPDM-rubber; gebruik als kierdichting bij raam- 
en deuraansluitingen: EPDM- of EPT-rubber; achter timmerlatten: PE-band 

Hier ontbreekt de kierdichting 
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Gebruik HR++-glas met U < 1,2 W/m²K in alle verwarmde ruimten  

Voer ramen uit in hardglas 
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Isoleren en warmteterugwinning leveren geld op maar ventileren kost geld. Het gaat 

om de balans.   
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- Pas energiezuinige ventilatoren toe 
- Maak voor ventilatoren en pompen gebruik van een (elektronische) toerenregeling 
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Doe aan warmteterugwinning uit de uitgeblazen lucht 

 

Noem twee manieren  



Een dwarsstroom-warmtewisselaar is gemaakt van dunne metalen panelen, doorgaans aluminium.  

Een traditionele heeft een vierkante dwarsdoorsnede. Het thermische rendement is 40-65 %. 

Een tegenstrooms- of dubbele dwarsstroom-warmtewisselaar kan worden gebruikt wanneer hogere thermische 

rendementen nodig zijn < 75-85 % rendement. 

Dwarsstroom-warmtewisselaar 
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Warmtewiel 
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De installatietechniek kan er aan bijdrage door op verschillende manieren om energie te besparen in woningen 
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warmtewisselaar 

Vloerverwarming 

Afzuiger in de keuken 



Waterzijdig inregelen. 

 

Wat is dat ? 
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Waterzijdig inregelen. 

 

Hoe verder weg hoe kouder de radiator en  

hoe meer water er doorheen moet stromen 

 

of vergroot het oppervlak. 

 

Bij grote verwarmingsoppervlakten kan  

de aanvoertemperatuur omlaag (hetgeen 

gunstig is).   
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Stooklijnoptimalisatie 

 

Wat is dat ? 
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Stooklijnoptimalisatie 

 

Hoe kouder het buiten is hoe hoger de temperatuur van het  

water in de verwarmingsbuizen moet zijn. 

 

Maar ook hoe hoger de buitentemperatuur ->  

 

hoe lager de stooklijntemperatuur kan zijn.  

 

Dat bespaart enorm 
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Welke type regeling het meest geschikt is , hangt af van: 

•    Comfortbehoeften 

•    Eisen ten aanzien van energieverbruik  

•    Regelbaarheid van het waterzijdige systeem  

•    Prijs van de regelapparatuur  

•    Installatiekosten en inbedrijfstelling 
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Pas een warmtepomp toe  

Energie en klimaat                    Koning Willem I College                          Rob de Vrind  



- Pas een lage-temperatuurverwarmingssysteem toe 
- Pas een klokthermostaat en radiatorthermostaatkranen toe 
- Plaats inregelvoorzieningen voor de verwarmingsinstallatie en zorg voor een goede 
inregeling  
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Betonkernactivering 

door de massa van een gebouw op een bepaalde temperatuur te brengen, 

zorgt men voor verwarming of afkoeling 

via een geïntegreerd leidingsysteem waar 

water doorheen gepompt wordt 



Pas energiezuinige verlichting toe 
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Gebruik een cv/warmwatertoestel met lage NOx-emissie  
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Gebruik een ketel met een zeer hoog rendement 

Ketels met zeer hoog rendement. Zo hoog zelfs, dat rendementen bereikt kunnen 
worden van meer dan 109%  
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HRe ketels, miniWKK’s  



Een HRe-ketel maakt vooral warmte en in mindere mate elektriciteit.  

 

Hij is daardoor beter geschikt voor minder goed geïsoleerde huizen, waar relatief 

veel gas wordt verbruikt voor warmte.  

 

Levert 1 kilowatt (gem 400 Watt). Genoeg voor gezin dat ‘s-winters televisie kijkt.  

 

De besparing tot € 500 op elektra  

Maar € 180 euro meer gas dus  € 300 besparing / jaar  

 

Kosten apparaat € 6.000 euro t.o.v. € 2000 euro voor HR-ketel 

 

Dus terugverdientijd is dus 13 jaar vandaar dat er subsidie op te krijgen is. 

 

Onzeker is het onderhoud. 

De apparaten zijn zwaar en maken geluid.  
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Voordeel 

 

Elektriciteitsopwekking is veel efficiënter 

  

CO2 uitstoot 1.000 kg  jaar    = 4.500 km autorijden 

 

De besparing is 20 %. 

 

Bij 1500 m3 gas => 2500 kWh elektra gratis.  

 

 

Er wordt gewerkt aan een ketel met een brandstofcel. Die produceert  vnl 

elektriciteit. Warmte is dan een bijproduct is.  

 

Voor moderne, goed geïsoleerde huizen. In 2011 op de markt.  

 

Op www.fuelcellknowhow.com staat een hele cursus  
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Zorg voor een ruimte in of bij de woning waar was gedroogd kan worden  
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Plaats een zonneboilerinstallatie  
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Voorzie in een warmwateraansluiting voor een vaatwasmachine  
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Energiedak (met PV systeem) 
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PV-systemen 30 m2 / woning 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20031210_energie02 
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Materialen 



Materiaal - milieueffecten 

Kantoren:  

• Fundering  12% 

• Gevels  19% 

• Binnenwanden 23% 

• Vloeren  24% 

• Daken     7% 

• Installaties  11% 

• Vaste inrichting   4% 

 

De materiaalgebonden milieueffecten zitten vooral in de ruwbouw! Vloeren, 

fundering en gevel zijn samen goed voor ca. 60%. 
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Recyclen is nodig want grondstoffen raken uitgeput en worden duur 
( 
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Uitputting van grondstoffen 
(Bron: New Scientist 23-05-2007) 
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Uitputting van grondstoffen 
(Bron: New Scientist 23-05-2007) 
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Dus reduce, reuse, recycle 

preventie 

minimalisatie 

hergebruik 

recycling 

energie hergebruik  

afval 

Meest  

gewenst 

 

Minst  

gewenst 
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- Bescherm opgaand werk door gevelontwerp 
- Stem dakvorm en maatvoering van hellende daken af op het gebruik van standaard  
   hulpstukken 
- Gebruik voor buitenafwerking gevel: metselwerk of hout (conform S063/S064/S072) 
- Maak puibekleding van vernieuwbare grondstof of recyclebaar materiaal  
- Pas een onbeklede, buiten de gevel hangende dakgoot toe 
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Pas, indien verkrijgbaar, duurzaam 
geproduceerd hout toe 
Stem de duurzaamheidsklasse van 
hout af op de toepassing 

Amerikaans kersenhout.  
Meranti en Merbau van 
hoogwaardige kwaliteiten 
die wij betrekken uit 
duurzame bosgebieden in 
Maleisië. Deze houtsoorten 
zijn veelal gecertificeerd 
met het MTCC keurmerk wat 
staat voor Malaysian Timber 
Certification Council 
Malaysia.  
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Pas voor totale houtverduurzaming 
milieubewuste methoden toe 
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Gebruik voor schilderwerk hout buiten: oplosmiddelarm verfsysteem 
 Indien muurverf noodzakelijk is, gebruik minerale verf of oplosmiddelvrije dispersieverven 
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Gebruik voor voorbehandeling op steenachtige ondergrond: watergedragen voorstrijk- 
of impregneermiddel 
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- Gebruik als elastische kit: siliconenkit of polysulfidekit; gebruik als elastisch-plastische 
kit: watergedragen acrylaatkit 
- Streef naar 'schuim- en kitarme' detaillering 
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- Gebruik voor gipstoepassingen binnen: rogips of natuurgips 

Rogips is de afkorting van rookgasontzwavelingsgips. Dit gips komt als reststof 
vrij bij het ontzwavelen van het rookgas (afvalgas) van elektriciteitscentrales.  

- Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu 
- Gebruik voor pleisterwerk binnen: gips (conform S066) of kalk 
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- Verduurzaam stalen bouwproducten uitsluitend wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk is. 
- Indien stalen trappen en balustraden worden voorzien van een gekleurde afwerklaag: 
gebruik een poedercoating 
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Pas alleen PVC toe waarvan de kringloop gesloten wordt 
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- Hergebruik bouwcomponenten 

- Beperk het gebruik van eenmalig verpakkingsmateriaal 
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- Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu 
- Gebruik als beplating voor wand- /plafondsysteem: gipsvezelplaat of gipskartonplaat 
- Pas een woningscheidende constructie met verbeterde geluidsisolatie toe  
- Plaats installaties en trappenhuis binnen 'geluidskern'  
- Zorg voor een verbeterde geluidsisolatie tussen verblijfsruimten  
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Gebruik ontkistingsmiddelen op plantaardige basis of biologisch afbreekbare middelen 
op minerale basis  
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- Pas een prefab begane grondvloer toe 
- Pas als niet-woningscheidende verdiepingsvloer betonnen prefab systeemvloeren  
  met een laag eigen gewicht of houten vloeren toe 
- Indien het casco bouwsysteem dit toelaat: pas als niet-woningscheidende  
  verdiepingsvloer betonnen prefab  
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Gebruik voor metselwerk een schelpkalk(basterd)mortel of een cementmortel met 
een gering portlandklinkergehalte 
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- Gebruik waar mogelijk halfverharding 
- Gebruik zo laagwaardig mogelijk materiaal als bodemafsluiting 
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Gebruik waar mogelijk houten funderingspalen 
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- Gebruik als binnendeur hardboard met honingraatvulling van karton, massief 
spaanplaat (conform S067), multiplex of hout (conform S063/S064) 
-  Laat onderdorpels bij binnendeuren weg of vervaardig deze van hout (conform 
S063/S064) 
- Gebruik dorpels van natuursteen, keramische tegels of gegoten composietsteen bij 
natte ruimten  
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- Gebruik voor tegelwerk op vloeren oplosmiddelvrije vloertegelbevestiging 
- Gebruik voor tegelwerk op wanden oplosmiddelvrije wandtegelbevestiging 
- Werk badkamer- en toiletvloer met tegels af  
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Indien een dekvloer wordt toegepast, vervaardig deze dan van gips (anhydrietvloer) 
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- Maak toilet en badruimte geschikt voor aanpassing voor mindervaliden 
- Gebruik een closet met een watergebruik van maximaal 4 liter per spoeling 
- Grijswater circuit 
Voor het doorspoelen van het toilet, het wassen in de wasmachine, het wassen van de auto en het sproeien van de tuin wordt 
gebruik gemaakt van regenwater dat wordt opgeslagen in een reservoir. Zo wordt veel schoon drinkwater bespaard. Bij tekort aan 

regenwater wordt er automatisch aangevuld vanuit het normale waterleidingcircuit. 
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Pas geen open trap toe in de woonkamer 
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- Ga uit van een gesloten keuken 
- Stem de uitvoering van niet-dragende wanden af op eisen ten aanzien van verander-  
  baarheid en toekomstig hergebruik  
- Bied de toekomstige bewoner de keuzemogelijkheid voor indeling, uitrusting en afwerking 
van de woning 
- Neem een GFT-afvalvoorziening in de keuken op 
- Bied de bewoner gebruiksflexibiliteit voor de toekomst 
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Ecologische keukens   
Bij de productie wordt gestreefd naar minimale verontreiniging in de vorm van houtstof 
en eventueel vrijkomende oplosmiddelen uit de afwerkingsproducten en alle hout is 
afkomstig uit de gecontroleerde bosbouw. 
 
Door het gebruik van afwerkingsmiddelen op natuurlijke basis, kan het hout 
probleemloos worden hergebruikt. Alle producten hebben, bij normaal gebruik, een 
bijzonder lange levensduur.   

Ecologische keukens 
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Voorzie in een nestelgelegenheid voor vleermuizen en/of vogels 
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Scheid bouwplaatsafval in zoveel mogelijk relevante fracties 
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Energiebesparing in de bouwfase 

Energieverbruik 

• energie bouwkeet 

• energie materieel 

 

Waterverbruik 

• drinkwater 

 

Materiaal 

• afval 

 
Ongeveer 13% van de 

materialen die op de 

bouwplaats worden 

aangevoerd, verdwijnen 

ongebruikt in de container 

Ongeveer 3% van het 

energieverbruik in NL wordt 

veroorzaakt op de bouwplaats 

(bouwen en slopen, transport 

van materialen, transport van 

afval en energie voor 

bouwketen, licht, materieel e.d.) 

De bouwketen zijn niet energie-efficiënt 

. Voorbeeld: soms is het nodig om 

een constructie droog te stoken b.v. 

kalkzandsteen dat door en door nat 

is geworden, maar beter is het om 

de constructie niet nat te laten 

worden! De gaskanonnen vreten 

energie. 
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Het passief huis 



Het passief huis 

 

Bijna geen verwarming nodig (140 euro per jaar) omdat het huis zichzelf 

opwarmt..hoe: veel ramen; drievoudig glas met isolerend edelgas er tussen.  

Geen enkel lek; geen koudebruggen ; alleen het cylinderslot in de deur.  

 

Zeer dikke binnenmuur van gasbeton; 15 cm Ultimate (dan is minder isolerend 

materiaal nodig). 

 

De ventilatie gaat via een balansventilatiesysteem dat lucht in alle ruimten blaast. De 

ingelaten lucht wordt opgewarmd door de uitstroom. Uit de uitstroom haalt een 

warmtepomp van Valliant warmte om tapwater op 65 oC te brengen. 

 

De instroom gaat door een 45 meter lange buis die 1,5 m diep in de grond zit. Daar is 

het altijd 12 oC. De aardwarmtewisselaar van Pluggit regelt het. De ventilatie is 

nagenoeg geruisloos door geluidsdempers. Per dag tot vier maal toe verse lucht. De 

systemen hebben weinig last van stof.    www.mijnpassiefhuis.nl  

 

http://www.mijnpassiefhuis.nl/


Om zo min mogelijk warmte te verliezen (in de koude periode van het jaar) wordt 

de warmte van de afgezogen lucht in een warmtewisselaar afgegeven aan de 

aangezogen verse buitenlucht. Omdat deze combinatie ervoor zorgt dat ca. 90 % 

van de warmte in huis blijft, hoeft nog maar weinig bijgestookt te worden. Voor de 

zomerperiode is een by-pass aanwezig in de warmtewisselaar, om te voorkomen 

dat de warmte in het huis blijft.  



In Engeland hebben ze nu een betaalbare woning ontwikkeld die klimaatneutraal is 

RuralZed.  
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€ 192.000 voor 100 m2 woning met 3 slaapkamers, 21 zonnepanelen  

(incl bouwkosten) Doe het zelvers 15 % korting. 

 

- oersterk houten frame dat twee verdiepingen kan dragen 

- zoveel mogelijk materialen zijn gerecycled 

- het bouwwerk houdt warmte maximaal vast 

- de topmodellen hebben voorzieningen voor de opvang van regenwater 

  zonneboiler, zonnepanelen en desgewenst een windmolentje 

- extra verwarming in de winter komt van een houtkachel die brandt op 

   houtafval 

- een windzuil met warmtewisselaar 
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RuralZed.  
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De Friese firma Seinen bouwt twee onder één kap voor € 210.000 en 

460 kuub en 150 m2 woonoppervlak.  

 

Conventionele bouw kost hetzelfde maar heeft geen warmtepomp die 

aardwarmte benut, een zonneboiler en zonnepanelen. 

- ook met houten skeletten 

- isolatie van de 30 cm dikke muren van glaswol 

- windmolens kosten nog te veel (vooral slijtage en onderhoud) 

- zonnecellen worden goedkoper en efficiënter 
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Brandweerkazerne Delft 

• Energieprestatie 24% lager dan 
voorgeschreven  
 

• Warmte- en koudeopslag  
 

• Prefabricage gevels (incl. beglazing)  
 

• Prefabricage lichte vloeren (Infra+),  
 

• Demontabele installaties en leidingen  
 

• Keramische gevel (recyclebare 
materialen)  
 

• Verzameling regenwater  
t.b.v. bluswater, autowassen en toilet  
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Bouwhuis Zoetermeer 

• Energieprestatie 24% lager dan voorgeschreven 

  

• Warmte- en koudeopslag 

 

• Keramische gevel (recyclebare materialen)   
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Zomertuinen Spijkenisse 

• Lage temperatuur verwarming  

 

• EPC ca. 0,6  

 

• Warmte- en koudeopslag  

 

• Warmtepomp  
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Stadsdeelkantoor Leyweg Den Haag 

 

• Door gebruik van duurzame bouwmaterialen, de modernste energiebesparingstechnieken 

  waaronder ook betonkernactivering  

Arno Uiterweerd BAM                   Energie en klimaat                    Koning Willem I College                          Rob de Vrind  



Diversen 

 

OM te Lelystad 

 

 

Spuimarkt Den Haag 

 

 

Kaardebol Zutphen 
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C2C in de bouw 



- Extreem laag energieverbruik  

- Eigen watervoorziening en –zuivering  

- Geen aansluiting op riool nodig  

- Zeer lage bouwkosten  

- Uitmuntende energieprestatie  

- Landschappelijk goed inpasbaar  

Earthships 
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Resumé 
 

• Vanaf ontwerp exploitatie 'tussen de 
 oren' krijgen. 

• Iedereen kan wel wat verbeteren in het 
 werk en privé. 

• Geen last maar een káns. 
 

Voordelen: 

• Goedkopere exploitatie (E-prijzen ↑) 

• Meerwaarde gebouw  

• Imago 
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Vragen 

 

1. Met welke aspecten houdt men rekening bij duurzaam bouwen  

   (en de BREEAM methode) 

2. Wat zegt de cradle to cradle filosofie ? 

3. Wat zegt de trias energetica ? 

4. Waar begin je mee en hoe ? 

5. Als je huis dan pot dicht zit wat moet je dan doen ? 

6. Hoe kan je dan warmteverlies voorkomen ? (2x) 

7. Wat is waterzijdig regelen ? 

8. Bij lage temperatuurverwarming heb je een groot oppervlakte nodig 

Hoe wordt dat opgelost ? 

9. Wat is betonkernactivering ?  

10.Wat is stooklijnoptimalisatie ? 

11.Wat is een HRe ketel en wat is het rendement + voor- en nadelen ? 

12.Wat is een passief huis en hoe ventileert men daarin ? 

13.Wat is een grijswatersysteem  

 

 


