
Duurzaam inrichten 

• Vloerbedekking 

• Schilderwerk 

• Wandafwerking 

• Meubilering 

• Stoffering 

• Verlichting 

 

www.duurzaamhuis.nl 



Hoe langer de vloerbedekking meegaat, hoe minder afval en verspilling van grondstoffen!  

 

Levensduur verlengen  

 

• Geen slaapkamerkwaliteit in een woonkamer.  

• Ondervloer  verlengt en vergroot de warmte- en geluidsisolatie.  

• Rooster of schoonloopmat bij voor- en achterdeur tegen vuil/vocht. 

• Behandel veel belopen stukken eens per maand met een polish, zodat de beschermlaag minder slijt.  

• Stenen tegels kun je langer mooi houden met bijenwas of met water en groene zeep 

 

Vloerbedekking 



Voor tapijt is er het GuT-label. Dit label stelt eisen aan het gebruik van schadelijke  stoffen, energie 

en water tijdens de productie.  

Tapijt  

 
• Tapijt is behaaglijk en comfortabel gevoel.  

• Tapijt heeft een tien keer hogere isolatiewaarde dan harde vloerbedekking.   

• Let op het GuT-Label.  



Ondertapijt 

Ondertapijt - isoleert warmte geluid 

                   - egaliseert 

Crumb rubber ondertapijt is een milieuvriendelijk product van 100% gerecyclede fijngemalen autobanden. 

Dit maakt crumb rubber ondertapijt duurzaam en geschikt voor zwaardere toepassingen. 

Uit vlas- en hennepbastvezels kunnen uitstekende (warmte-) 

isolatiedekens worden geproduceerd.  

zachtboard 



Universele vloerlijm uiterst geschikt voor het verlijmen van 

alle soorten vloerbedekking met textiel- of PVC-rug, vinyl- 

of linoleum op vaste, vlakke en zuigende ondergronden.  

http://www.kwantum.be/0191001/PERFAX_VLOERLIJM_UNIVERS._3KG


Universele vloerlijm uiterst geschikt voor het verlijmen van 

alle soorten vloerbedekking met textiel- of PVC-rug, vinyl- 

of linoleum op vaste, vlakke en zuigende ondergronden.  

http://www.kwantum.be/0191001/PERFAX_VLOERLIJM_UNIVERS._3KG


Tweedehands vloerdelen 

Houten vloer 

 
• Let op  FSC-keurmerk. Ook tweedehands vloerdelen zijn een milieuvriendelijke keus.  

• Hout moet met een beschermende laag lak, was of olie worden afgewerkt.  

• Kies bij lak voor watergedragen acrylaatlak. Deze geeft de minste milieubelasting.  

• Kies je voor vloerolie, neem dan een olie zonder oplosmiddelen.  

 

 
  

ARTITUDE LAK MAT  

 

Uitzonderlijk krasvaste, 

watergedragen matte lak op 

basis van acrylurethaan, te 

kleuren op de mengmachine 

Olie op natuurbasis. Kostbaar maar 

je hebt niet zo veel nodig.  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.azento.be/nederlands/allerlei/fsc-logo.gif&imgrefurl=http://www.azento.be/nederlands/allerlei/allerlei.htm&h=233&w=200&sz=10&hl=nl&start=36&tbnid=-6gk488D-mrrIM:&tbnh=109&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3DFSC%2Bparket%2B%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26sa%3DN


Pur-lak, zuurhoudende lak, oplosmiddelhoudende lak of celluloselak zijn vanwege de oplosmiddelen 

schadelijk voor uw gezondheid en het milieu. 

 

 

                                             

Celluloselak 

 

CetaBever Celluloselak is een zijdeglanzende, 

kleurloze, sneldrogende lak op basis van 

cellulosehars.  
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Celluloselak 

 

CetaBever Celluloselak is een zijdeglanzende, 

kleurloze, sneldrogende lak op basis van 

cellulosehars.  



Parket van Europees hardhout met FSC keur 

Bergesdoorn Beuken Eiken Kersen 

Parket  
 

• Massief parket gaat, mits goed onderhouden, ongeveer twintig jaar mee.  

• Lamelparket kan slechts enkele malen geschuurd en opnieuw gelakt worden en gaat tien tot vijftien jaar 

mee.  

http://www.parador.nl/loc-cgi/products.cgi?produkt=1193223&sparte=parkett&sortiment=classic&produktlinie=p_3020&picture=drau
http://www.parador.nl/loc-cgi/products.cgi?produkt=1193223&sparte=parkett&sortiment=classic&produktlinie=p_3020&picture=pers
http://www.parador.nl/loc-cgi/products.cgi?produkt=1193223&sparte=parkett&sortiment=classic&produktlinie=p_3020&picture=pers
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.azento.be/nederlands/allerlei/fsc-logo.gif&imgrefurl=http://www.azento.be/nederlands/allerlei/allerlei.htm&h=233&w=200&sz=10&hl=nl&start=36&tbnid=-6gk488D-mrrIM:&tbnh=109&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3DFSC%2Bparket%2B%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26sa%3DN


Grote opleggers voeren in een gigantisch tempo waardevol hout af; de plaatselijke bevolking 

kan alleen toekijken. De industriële houtkap vormt een van de grootste bedreigingen voor het 

tropisch regenwoud  



Mozaiek Exotisch: Massief tropisch hardhout  

http://www.escovloeren.nl/aanbiedingen/koloniaal-vloeren/
http://www.escovloeren.nl/aanbiedingen/massief-houten-vloeren/
http://www.escovloeren.nl/aanbiedingen/koloniaal-vloeren/


Mozaiek Exotisch: Massief tropisch hardhout  

http://www.escovloeren.nl/aanbiedingen/koloniaal-vloeren/
http://www.escovloeren.nl/aanbiedingen/massief-houten-vloeren/
http://www.escovloeren.nl/aanbiedingen/koloniaal-vloeren/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kurk  
 

• Kurk is een milieuvriendelijk materiaal. De kurkeik maakt voortdurend nieuwe kurk aan. 

  

• Kurk is warmte- en geluidsisolerend en vergt weinig onderhoud. 

 

• Het maken van kurkparket, dat uit een geperste kurklaag bestaat, kost weinig energie.  

 

• Kurkparket met een laklaag kan worden geschuurd en opnieuw gelakt.  

 

• Kurk gaat ongeveer twintig jaar mee. 



Linoleum en marmoleum  

 
hebben bij goed onderhoud een levensduur van 25 jaar.  

 

Het is gemaakt van natuurlijke grondstoffen zoals lijnolie, houtmeel, harsen, kalksteen en 

natuurlijke pigmenten. De onderlaag is van jute.  

  

Marmoleum Linoleum 



Laminaat  

 

Laminaat  bestaat uit spaanplaat of MDF met een kunststof toplaag (meestal van PVC).  

 

- De productie van laminaat kost veel energie.  

- PVC geeft in de afvalfase milieuproblemen.  

- Laminaat gaat ongeveer tien jaar mee en kan niet opnieuw worden gelakt.  
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Vinyl 
 

Vinyl is een kunststof en bevat PVC. Vinyl levert in de afvalfase veel milieubelasting op.  

Vinyl gaat maximaal tien jaar mee. 



Vinyl 
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Plavuizen tegels natuursteen 

 



Gebruik verf met het milieukeur.  
 

Ze bevatten geen/zeer weinig oplosmiddel 

(watergedragen alkydemusie of acrylverf) 

 

Verf bevat oplosmiddelen die in verdampte vorm het broeikaseffect versterken, en 

bijdragen aan smogvorming. Voorheen waren oplosmiddelen bijna altijd zogeheten 

vluchtige organische stoffen (VOS). Bij inademing kunnen VOS een dronken gevoel 

geven; schilders mogen alleen nog oplosarme verfsoorten gebruiken, omdat anders 

het zenuwstelsel aangetast kan raken 

Muurverf heeft meestal geen organische oplosmiddelen 





Behang 

Voor vinyl-, glasweefsel- en textielbehang, is meer materiaal nodig is.  

Dik, geschuimd (foam) vinylbehang is gemaakt van zacht PVC.  

 

Vroeger veroorzaakte het verbranden van PVC milieuproblemen. Tegenwoordig zijn de 

afvalverbrandingsinstallaties daarop berekend en geeft PVC geen problemen meer. 



Behangplaksel 

 

Behangselplak dat met water moet worden aangemaakt, heeft de voorkeur boven kant-en-

klaar vloeibare lijm. Behangselplak in poedervorm bevat geen vluchtige organische 

oplosmiddelen. Ook kan precies de juiste hoeveelheid worden aangemaakt, waardoor 

minder lijmafval ontstaat.  





Gordijnen 

Zowel biokatoen als biolinnen hebben een EKO-label voor biologische teelt toegewezen.  

Bij de productie van katoen wordt zeer veel bestrijdingsmiddel gebruikt.  

Als niet alleen de teelt, ook het hele veredelingsproces van de stoffen (bleken, verven, 

versoepelen, krimpvrij maken) mens- en milieuvriendelijk gebeurt kunnen we spreken van 

biotextiel.  

- Natuurlijke gordijnstoffen zijn beter (wol, ruwe zijde, EKO-katoen) dan polyester of acryl 

- Ze putten namelijk geen eindige bronnen uit: hun grondstof groeit vanzelf weer aan.  

Tips 

- Hang uw gordijnen niet voor de verwarming  

- Kies gordijnen met een dichte structuur, tegen koud van de ramen   

- Kies gordijnen die je zelf kunt uitwassen 

- Gooi gordijnen niet zomaar weg  





Meubels  Cradle to cradle C2C 

De stoelen die zijn gemaakt via het cradle to 

cradle concept zijn gemakkelijk uiteen te 

halen en alle materialen zijn beoordeeld. De 

plasticleverancier heeft alle 

milieuonvriendelijke stoffen eruit verwijderd 

en vervangen door natuurlijke stoffen.  

Volkomen veilig voor mens en dier..zijn ze 

opnieuw te gebruiken...  

 

  

Herman Miller ontwikkelt duurzame 

bureaustoelen. Alle innovatieve eco-materialen 

van de bureaustoelen zijn duurzaam en tot op 

moleculair niveau te scheiden. Ze zijn 

vriendelijk voor het milieu, recyclebaar en 

voldoen aan c2c. vanaf € 600,00. 





Meubels van bamboe 
Deze wandtafel en bijzettafeltjes zijn gemaakt van bamboe en palmhout. Dit zijn 

vernieuwbare materialen. Bamboe wordt verbouwd op plantages in Indonesië. Na drie tot vijf 

jaar is het bamboe zo’n vijftien meter hoog en kan het worden geoogst. Omdat bamboe 

steeds nieuwe scheuten blijft produceren, kan er vrijwel elk jaar worden geoogst. 

Palmbossen worden overal in Indonesië geëxploiteerd voor hun vruchten en zaden. Na 40 

tot 50 jaar worden de bamboeplanten vervangen en wordt het hout gebruikt in de 

meubelindustrie. Bamboe en palmhout hebben een karakteristieke structuur en mede 

daardoor een warme uitstraling. 

                                     
In de woonkamer staat een salontafel gemaakt van rood eikenhout met FSC-keurmerk.  

Het FSC (Forest Stewardship Council) verleent haar keurmerk aan hout afkomstig uit 

duurzaam beheerde bossen waar alleen selectief gekapt wordt. Voor duurzaam bosbeheer 

gelden strenge richtlijnen over de ecologische functies van het bos, het sociaal en 

economisch welzijn van de bosarbeiders en de lokale gemeenschap en de eigendoms- en 

gebruiksrechten van het bos. Naast het bosbeheer wordt ook het transport, de verwerking 

en de handel gecontroleerd om te voorkomen dat het hout wordt vermengd met ander hout. 

Alleen wanneer het hele traject (beheer, transport, verwerking) aan de FSC normen voldoet, 

mag het FSC-logo op het hout en/of het eindproduct komen.  

Bij de aanschaf van houten meubels kunt u letten op het FSC-logo. Producten met FSC-

logo zijn te koop bij een groeiend aantal winkels. 

Salontafel van FSC-hout 

Banken 

Het tweezitbankje is demontabel en recyclebaar. Door een ingenieus kliksysteem is het in 

enkele minuten te monteren. De bekleding van de bank bestaat voor 100% uit wol, en is met 

klittenband vastgezet. Het frame is gemaakt van gerecycled kunststof.  

De driezitsbank is ook te gebruiken als bedbank. Het hout is jonge teak met FSC-keurmerk. De 

overtrek en vulling zijn van katoen.  

Meer informatie over verantwoord hout (Milieu Centraal). 

http://www.duurzaam-huis.nl/read/4386




Schilderijen en accessoires 

Ook in de keuze van accessoires kan duurzaamheid een rol spelen. Deze 

schilderijen zijn vervaardigd met natuurlijke verf. In de woonkamer en de 

keuken ziet u verschillende spullen van Fair Trade. Fair Trade stimuleert 

eerlijke wereldhandel door producten uit de derde wereld producten voor 

eerlijke prijzen aan te bieden. Meer informatie over Fair Trade 

Papieren schaal  uit Mexico: gemaakt uit gevouwen 

lange repen papier, die dan ingelijmd en opgerold zijn.   

http://www.duurzaam-huis.nl/read/4385


Verlichting 

http://www.keukeninbouw.nl/index.php/cPath/129_169_198?osCsid=1a55e394abb4e7200c5637bd90940c58
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.climaticdesign.nl/project/afb/aanwezig.jpg&imgrefurl=http://www.climaticdesign.nl/dutch/project/aanwezig.htm&h=266&w=400&sz=8&hl=nl&start=1&um=1&tbnid=tLFwQjSDBIn1-M:&tbnh=82&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Daanwezigheidsdetectie%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dnl%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-09,GGLG:nl%26sa%3DN


Spaarlampen 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.energieportal.nl/images/nieuws/1906_spaarlamp.jpg&imgrefurl=http://www.energieportal.nl/tag/spaarlamp/spaarlamp.html&h=300&w=300&sz=4&hl=nl&start=4&tbnid=HeJNsV7LzDbDrM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dspaarlamp%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26sa%3DG


                                  

Wilt u uw stroomverbruik drukken, zijn dit soort 

lampjes het overwegen waard.. 

Led-verlichting 

Een LED lampje geeft licht. Dat licht is niet zo sterk. Daarom 

maken de fabrieken kristal in de lampjes. Dat kristal versterkt het 

licht als een reflector, als een soort spiegel. 

 

www.zonnepanelen.wouterlood.com spaarlamp  

 



Het geeft veel meer licht 

maar gebruikt evenveel stroom 

als de gloeilamp. 

Halogeenlamp 

Gloeilamp 

Minister van Milieu Jacqueline Cramer (PvdA) ziet af van een absoluut verbod op de gloeilamp: 

marktpartijen hebben haar signaal zo goed begrepen dat een overheidsverbod niet meer nodig is. 
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Domotica 

Alle voelers, 

schakelaars en 

andere toestellen 

werken zonder 

bijkomende 

leidingen 

Domotica omvat alle elektronische toepassingen in 

de woning om functies te besturen, denk hierbij 

onder andere aan:  

Verlichting  

Audio  

Intercom  

Tuinhekken of garagedeuren  

Zonweringen  

Klimaatcontrole  

Beveiliging  

Flatscreen televisies of projectoren weggewerkt in 

kast, wand of plafond  

Telefonie  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.climaticdesign.nl/project/afb/aanwezig.jpg&imgrefurl=http://www.climaticdesign.nl/dutch/project/aanwezig.htm&h=266&w=400&sz=8&hl=nl&start=1&um=1&tbnid=tLFwQjSDBIn1-M:&tbnh=82&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Daanwezigheidsdetectie%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dnl%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-09,GGLG:nl%26sa%3DN



