
DUURZAAM BOUWEN 



Geïsoleerde vloeren 



Isoleer kruipluik en zorg voor een goede afdichting  
Indien prefab dooselementen worden toegepast: gebruik vernieuwbare grondstof of 
reststof als isolatiemateriaal. 

Het investeren in vloerisolatie heeft naast een kostenbesparend effect grote voordelen 
voor het milieu.  
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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Gebruik HR++-glas met U < 1,2 W/m².K in alle verwarmde ruimten  

Voer ramen uit in hardglas 



- 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 als elastische kit: siliconenkit of polysulfidekit; gebruik als elastisch-plastische 
kit: watergedragen acrylaatkit 
- Streef naar 'schuim- en kitarme' detaillering 
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Neem een tochtportaal op 



Breng een brievenbus met verbeterde tochtwerendheid aan  



- 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 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://webgidsje.nl/viewImage.php%3Fid%3D53&imgrefurl=http://serre.webgidsje.nl/&h=368&w=500&sz=50&hl=nl&start=7&um=1&tbnid=YJvD16Y_lbmTyM:&tbnh=96&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dserre%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dnl%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-09,GGLG:nl%26sa%3DN


Zorg voor een ruimte in of bij de woning waar was gedroogd kan worden  



Plaats een zonneboilerinstallatie  
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Plaats een zonnecelinstallatie 



Breng standaard geen rookgasafvoervoorziening aan ten behoeve van een open haard  



Voorzie in een warmwateraansluiting voor een vaatwasmachine  
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- Pas een warmtepomp toe  



- 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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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%  



Isoleer cv- en distributieleidingen en optimaliseer het ontwerp op leidinglengtes 
Maak verbindingen bereikbaar en demontabel  



- 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 
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Indien een vegetatiedak wordt toegepast: kies voor een onderhoudsarm 
lichtgewicht vegetatiedak 



- Pas energiezuinige ventilatoren toe 
- Maak voor ventilatoren en pompen gebruik van een (elektronische) toerenregeling 



Pas een energiezuinig ventilatiesysteem toe 

Warmewiel 
De unit bestaat uit twee ventilatoren: één om vervuilde lucht naar 
buiten af te voeren en één om verse buitenlucht naar binnen te 
plaatsen. Bovendien wordt de afgevoerde binnenlucht door de 
warmteterugwinunit geleid. Hierdoor wordt de aangevoerde 
buitenlucht al voorverwarmd  voordat deze de woning wordt 
ingevoerd. 



Pas energiezuinige verlichting toe 



- 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 



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.  

http://www.mtcc.com.my/
http://www.mtcc.com.my/
http://www.mtcc.com.my/


Gebruik voor schilderwerk hout buiten: oplosmiddelarm verfsysteem 
 Indien muurverf noodzakelijk is, gebruik minerale verf of oplosmiddelvrije dispersieverven 



Gebruik voor voorbehandeling op steenachtige ondergrond: watergedragen voorstrijk- 
of impregneermiddel 



- 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 



- Verduurzaam stalen bouwproducten uitsluitend wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk is. 
- Indien stalen trappen en balustraden worden voorzien van een gekleurde afwerklaag: 
gebruik een poedercoating 



Pas alleen PVC toe waarvan de kringloop gesloten wordt 



- Hergebruik bouwcomponenten 
- Beperk het gebruik van eenmalig verpakkingsmateriaal 



Gebruik voor beton waar dit technisch mogelijk is, klinkerarme cementsoorten 
http://www.gbw.vwg.net/bouwdata/ 
Indien gebruik wordt gemaakt van beton, gebruik dan waar mogelijk betongranulaat als 
grindvervanger. 



- 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  



Gebruik ontkistingsmiddelen op plantaardige basis of biologisch afbreekbare middelen 
op minerale basis;  



- 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  



Gebruik voor metselwerk een schelpkalk(basterd)mortel of een cementmortel met 
een gering portlandklinkergehalte 



Pas voor totale houtverduurzaming milieubewuste methoden toe 



- Gebruik waar mogelijk halfverharding 
- Gebruik zo laagwaardig mogelijk materiaal als bodemafsluiting 



Gebruik waar mogelijk houten funderingspalen 



- 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  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.e-binnendeuren.be/prodimages/glaslood/305058-V57-gl-D-2.jpg&imgrefurl=http://www.e-binnendeuren.be/loodglasdeuren.php&h=750&w=352&sz=131&hl=nl&start=4&um=1&tbnid=iVZbW-jLtRqM3M:&tbnh=141&tbnw=66&prev=/images?q=binnendeur&svnum=10&um=1&hl=nl&rls=GGLG,GGLG:2006-09,GGLG:nl&sa=N
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.jecorvakbouwmarkt.nl/images/deur1.gif&imgrefurl=http://www.jecorvakbouwmarkt.nl/deuren/deuren.html&h=578&w=283&sz=78&hl=nl&start=12&um=1&tbnid=kFA9x4lVEdI2EM:&tbnh=134&tbnw=66&prev=/images?q=binnendeur&svnum=10&um=1&hl=nl&rls=GGLG,GGLG:2006-09,GGLG:nl&sa=N


- Gebruik voor tegelwerk op vloeren oplosmiddelvrije vloertegelbevestiging 
- Gebruik voor tegelwerk op wanden oplosmiddelvrije wandtegelbevestiging 
- Werk badkamer- en toiletvloer met tegels af  



Indien een dekvloer wordt toegepast, vervaardig deze dan van gips (anhydrietvloer) 



- 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. 



Pas geen open trap toe in de woonkamer 



- 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 
 



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 

http://www.seinen-nieuwbouw.nl/


Voorzie in een nestelgelegenheid voor vleermuizen en/of vogels 
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Scheid bouwplaatsafval in zoveel mogelijk relevante fracties 



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

RuralZed.  



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

(incl bouwkosten) Doe het zlevers 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 

 

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 

www.seinen-nieuwbouw.nl  
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Isoleren en warmteterugwinning leveren geld op maar ventileren kost geld. Het gaat 

om de balans.   




