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De duurzaamheidsambities zijn hoog. In 2050 wil de Nederlandse overheid energie- 
neutraal, circulair en klimaatadaptief zijn. Bouwend Nederland staat achter de ambities, 
maar om deze in de bebouwde omgeving te halen zijn, onder andere, forse transities 
en investeringen noodzakelijk. Maar als we alleen maar blijven praten in de vele Green 
Deals, Convenanten en Akkoorden die de sector rijk is, maar de vertaling naar de 
uitvoering niet maken dan halen we de ambities in 2050 zeker niet!

Technisch is al veel mogelijk en er zijn al legio mooie voorbeelden. Zo bouwt de sector 
circulaire, demontabele en energieleverende gebouwen zoals het stadskantoor van 
Venlo, maar ook circulaire en demontabele viaducten zoals die in Kampen, en een 
3D geprinte fietsbrug in Gemert. Maar ook bij de inrichting van de openbare ruimte 
leggen we bijvriendelijke bermen en circulaire parken aan en pleinen en straten met 
ondergrondse wateropvang. 

De bouw zet serieus in op duurzaam materiaalgebruik. Nieuwe en verbeterde methoden 
bij recycling en productie zorgen ervoor dat steeds meer grondstoffen herbruikbaar 
zijn. Dit helpt de GWW verder te verduurzamen. Nieuwe concepten voor bouwlogistiek 
leiden ook tot een vermindering van de CO2-uitstoot. 

Naast alle mooie innovaties die al ontwikkeld zijn en worden, is het van belang 
dat de sector blijft innoveren om op grotere schaal en efficiënter verder te kunnen 
verduurzamen. Helaas blijven veel mooie duurzame innovaties op de plank liggen. 
Dit komt omdat er vooral gepraat wordt over ambities, maar deze worden niet 
voldoende doorvertaald naar de uitvoering. In bijna driekwart van alle openbare 
aanbestedingen speelt duurzaamheid geen enkele rol. Als duurzaamheid in aan- 
besteding niet serieus wordt meegenomen dan halen we de ambities in 2050 zeker niet.

U zult wel denken, het is publiek geld en duurzaamheid is veel duurder. Maar als je het 
geen onderdeel maakt van de gunning dan wordt het überhaupt niet meegewogen. 
Soms is de initiële investering inderdaad duurder. Kijk hierbij vooral naar de totale 
levensduur, dan loont het vaak toch om te investeren in duurzaamheid.

Om de doelstelling te halen moeten we verder opschalen, verdere innoveren en meer 
programmatisch werken. Dit vereist verdere investeringen van bouw- en infrabedrijven. 
Belangrijk daarvoor is dat bedrijven zich in de markt echt kunnen onderscheiden met 
duurzame oplossingen. Nu zien we de aanbestedingen vaak gewonnen worden door 
de partij met de laagste prijs, en blijft de meest duurzame oplossing onbenut.

Naast het gebrek aan gunnen op duurzaamheid zitten veel (duurzame) bouwprojecten, 
zoals de aanleg van windmolenparken, energieneutrale woonwijken en duurzamere 
infrastructuur zoals snelfietspaden op dit moment op slot. Als we niet kunnen bouwen 
vanwege stikstof en PFAS kunnen we ook niet duurzaam bouwen. Alleen een spoedig 
vastgestelde drempelwaarde en werkbare PFAS-norm kunnen de sector op korte termijn 
vlot trekken en ervoor zorgen dat we onze breed gedragen duurzame ambities halen.

VERTALING DUURZAAMHEIDSAMBITIES  
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Nederland is in de ban van de stikstof-
crisis. Volgens natuurorganisaties is

het vijf over twaalf. De een reageert 
gelaten, de ander grijpt zijn kans. 
Vooral bedrijven die een andere dan 
traditionele manier van bouwen hebben 
doen goede zaken. Robuusteiken is zo’n
bedrijf dat met ecologische bouw-
elementen inzet op een omslag naar een
groene bouw. Ook voor nieuwbouw 
bieden de Robuusteiken Ecologische 
Bouwelementen volop kansen. Iedereen 
gezond wonen en werken is het doel. 
Tekst: Evelien Beguin

Eerder dit jaar oordeelde ook de 
hoogste rechter dat het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) niet deugt. De 
Nederlandse natuur kan er geen stikstof 
meer bij hebben. Veel projecten worden 
hierdoor getro� en. Tegelijk geeft het 
groen licht aan ecologische bouwers voor 
de uitbouw van hun missie. ‘Vanuit mijn 
passie om de wereld te vergroenen en de 
bouw om te vormen, is dit een megakans’, 
vertelt founder van Robuusteiken Peter 
Kroes. ‘Wij kunnen als Robuusteiken 
met ecologische bouwelementen mede 
voor een oplossing zorgen.’ ‘We helpen 
aannemers hun bouwprojecten stikstofvrij 
te krijgen’, bevestigt Wim-Heerke Spronk, 
commercieel directeur Robuusteiken. 
‘Woningen worden gebouwd met ecolo-
gische bouwelementen, die ze in hubs in 
de buurt van het bouwproject in elkaar 
zetten. Dat vermindert het aantal transport-
bewegingen aanzienlijk. Ook kan er door 
de lichte materiaalkeuze gewerkt worden 
met elektrische machines.’

Iedereen gezond wonen en werken
Het stikstofoverschot is volgens veel 
ecologen het grootste probleem waar 
de Nederlandse natuur momenteel mee 
kampt. Calcium spoelt uit de bodem weg, 
belangrijk voor botten van veel dieren. 
Ook veroorzaakt het astma. Stikstof 
zorgt verder dat snelgroeiende planten 
de traagbloeiers overwoekeren, zoals 
bloeiende kruiden, waardoor het aantal 
insecten vermindert. Er is overmatige 
algengroei, die vissen verstikt. En zo gaat 
de lijst verder.

‘Wat betreft Robuusteiken is het voor 
de gezondheid van mens en dier nodig 
maatregelen te nemen’, zegt Spronk. 
‘We snappen echter ook dat stilliggende 
bouwprojecten veel economische schade 
en ander leed veroorzaken. Daarom is ons 
motto ‘be part of the solution’. Dit vanuit 
onze visie dat iedereen gezond moet 
kunnen wonen en werken.

Ondersteuning bouwbedrijven
Robuusteiken Ecologische Bouwelemen-
ten kan bouwbedrijven ondersteunen
om projecten om te vormen. ‘Wij ontwik-
kelen en produceren onder eigen label
ecologische HSB wand- en dak-
elementen. We maken gebruik van de
huidige productiefaciliteiten van Hout-
bouw ’t Zand (Noord-Holland). Samen 
hebben we de ambitie om de meest 
moderne en ecologische HSB fabrieken 
(hubs) te realiseren. Hierdoor hebben 
we maximaal grip op duurzame kwaliteit, 
een e�  ciënt proces en een betaalbare 
prijs. Rob Dekker, algemeen directeur van 
Houtbouw ’t Zand vertelt: ‘Duurzaam, veilig 
en gezond kenmerken de producten van 
Houtbouw ’t Zand. Verder zijn wij gespe-

cialiseerd in alles wat nodig is voor een 
prefab woning. De elementen worden 
volledig fabrieksmatig geproduceerd. Dit 
vermindert de bouwtijd aanzienlijk! Onze 
aanpak sluit perfect aan bij de missie van 
Robuusteiken. Samen gaan wij voor een 
groene bouw.’

Ecologisch bouwen voor elke bouwer
Kroes gaat verder: ‘We begonnen ooit 
met exclusieve villabouw, maar dat is 
niet voor iedereen weggelegd. Daarom 
hebben we de kennis die wij hebben 
van ecologisch bouwen vertaald naar 
ecologische elementen. Deze hebben 
uitstekende thermische, akoestische en 
brandwerende eigenschappen. We maken
gebruik van hoogwaardige isolatie met 
papier van de afvalberg. Zo zijn geen 
nieuwe grondsto� en nodig. Het gaat om 
dak-, wand- en vloerelementen, maar ook 
renovatie-elementen, geluidswerende 
en remontabele elementen. Daarmee 
slaan we meer vliegen in één klap. We 
bieden kant-en-klare woningen aan die
aan alle duurzaamheidseisen voldoen én 
hebben de bouwtijd van een woning
gehalveerd. En misschien wel belang-
rijker: het is met Robuusteiken Eco-
logische Bouwelementen voor elk 
bouwbedrijf mogelijk om ecologisch te 
bouwen.’

Damp-open bouw
‘Door prefab te bouwen, bouwen 
we ook schoner. De bouwplaats is 
schoner en voor houtbouw is minder 

grondverzet nodig, omdat het een 
lichtere bouwmethode is. Houtbouw zorgt 
ook voor opslag van CO2 en er zijn minder 
producten nodig die CO2 als afval hebben 
(denk aan beton, plastic). Door minder 
plastics is weer minder ammoniak nodig 
en zo is de cirkel rond. Ander voordeel is 
dat je met de Robuusteiken ecologische 
elementen damp-open kunt bouwen’, 
weet Kroes. ‘Dat woont veel prettiger en 
gezonder. Damp-open is een manier van 
bouwen die ervoor zorgt dat het vocht 
weg kan uit een gebouw. Dit noemen we 
ook wel ademend bouwen!’ 

Afrekenen met oude denkwijze
‘Er wordt in de bouwsector veel ge-
sproken over verduurzaming, maar dat 
stopt vaak bij zonnepaneel en warmte-
pomp’, vindt Spronk. ‘Terwijl ecologisch
bouwen binnen handbereik ligt. Elke
aannemer, groot of klein, kan het. 
Met behulp van onze modulaire ele-
menten en modelwoningen die ook 
leverbaar zijn als compleet casco. Wij
leveren aan de bouwsector, de woning-
en utiliteitsmarkt en de renovatie-
markt. Voor corporaties hebben wij 
verschillende woningen ontwikkeld. 
Van starterswoningen en levensloop-
bestendige woningen tot gezins-
woningen en appartementen. We hebben
een aantal biobased woningen 
ontworpen, met speciale aandacht voor 
betaalbaarheid en remontabel bouwen. 
Daarbij ontwikkelen we een groeifonds 
waarin partijen eigenaar worden van bouw-

elementen en bouwsto� en. Het rekent
letterlijk en fi guurlijk af met de oude manier 
van denken en rendeert voor iedereen.’

Duurzaam hout de norm
Ook het Centrum Hout onderstreept 
de voordelen van bouwen met hout. Zij 
willen duurzaam gecertifi ceerd hout per 
2020 de norm laten zijn in Nederland. 
Iets dat Robuusteiken al van meet 
af aan in zijn visie heeft staan. Met 
het aanbieden van een manifest voor 
hout is dit najaar in de Tweede Kamer 
formeel de houtpromotiecampagne 
‘Hout. Natuurlijk van nu.’ gelanceerd. Het 
manifest werd door René Veerman, voor-
zitter bij de Nederlandse Branche-
vereniging voor de Timmerindustrie, 
overhandigd aan Maxime Verhagen, 
voorzitter van Bouwend Nederland.

Bouwen met hout
Robuusteiken heeft bouwen met hout 
als core business en ondersteunt de 
campagne van harte. ‘Vanuit onze visie 
dat iedereen gezond moet kunnen wonen 
en werken leveren we ecologische 
bouwelementen voor totale houten 
woningen. Ook bij de uitvoering van de 
compacte ecologische woning voor 
corporaties is de bouw volledig van hout. 
Deze woningen zijn naar een ontwerp van 
DAAD Architecten’, zegt Kroes.

Woningen naar wens
Architecten of aannemers kunnen de eco-
logische elementen gebruiken om hun 
woningen of bedrijfsruimten naar wens 
samen te stellen of te renoveren. Het zijn
elementen die je naast elkaar kunt plaatsen
in vrijwel elke gewenste opzet. De woningen
zijn betaalbaar én remontabel. Want ook 
daar denkt Robuusteiken over na. De ma-
terialen moeten herbruikbaar zijn en bij
het vergaan geen milieubelasting ver-
oorzaken. Ofwel circulair bouwen. En zo 
wil Robuusteiken de cirkel van traditioneel 
bouwen doorbreken. Inzet is een nieuwe 
manier van denken om te komen tot een 
duurzame, groene bouwsector.

MEER INFORMATIE 

Kijk eens op onze website: www.robuusteiken.nl. 
Daar laten we zien dat Robuusteiken werkt vanuit 
drie specialismen aan één doel: Iedereen moet 
gezond kunnen wonen en werken! 

Groen licht voor omslag naar groene bouwsector

Wim-Heerke Spronk (links) en Peter Kroes, directie Robuusteiken: ‘Iedereen gezond wonen en werken, dat is ons doel!’ Foto: Esther Hardon

Robuusteiken bouwt een woning met ecologische elementen in Mierlo. Momenteel zijn er bouwprojecten door het 
hele land. Foto: Jean Pierre Reijnen.

VERVOLG

Wilt u meer weten over circulair bouwen met hout ga naar 
www.cliquemedia.nl/circulair-bouwen-met-hout

Ga naar www.cliquemedia.nl/podcast en luister nu de aflevering over duurzaam 
bouwen met hout. 
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De opeenvolgende CO2-, stikstof- 
en Pfas-crises hebben de toch al 

groeiende aandacht voor energieneutraal 
en circulair bouwen verder in een stroom-
versnelling gebracht. En dan is het ook 
niet meer dan logisch dat er ook steeds 
meer aandacht komt voor natuurinclusief 
bouwen en renoveren. Doordat steden 
en dorpen in hoog tempo steeds verder 
uitbreiden met nieuwe woonwijken en 
bedrijfsterreinen dreigt de biodiversiteit, 
toch al een zorgenkindje, nog verder in 
het gedrang te komen. Ook de manier 
waarop we tegenwoordig bouwen en 
isoleren speelt daarbij een negatieve rol.

Natuurinclusief bouwen is de nieuwe 
norm
Bij natuurinclusief bouwen wordt er 
rekening gehouden met de aanwezige 
natuur. Deze natuur wordt als het ware 
geïntegreerd in de bouw en/of renovatie 
van woningen, bedrijfspanden en diverse 
andere objecten. Daarnaast wordt ook de 
bestaande natuur in de directe omgeving 
nadrukkelijk meegenomen. Bij nieuwbouw, 
renovaties, isolatie en gebiedsinrichting 
wordt er eerst onderzoek gedaan naar 
de mogelijke aanwezigheid van onder 
andere vleermuizen, vogels, insecten en
fl ora. Ecologen bekijken vervolgens wat er 
moet gebeuren om de bestaande natuur-
waarden, na de bouw, te laten voort-
bestaan.

Vivara Pro
Een onderneming die daarbij helpt is 
Vivara Pro. Patrick Palmen is wildlife 
advisor en projectleider bij Vivara Pro.
“Wij ontwikkelen en produceren specia-
listische natuurbeschermingsproducten 
voor de professionele markt zoals nest-
kasten voor beschermde diersoorten 
zoals de gierzwaluw, huismus en vleer-
muis. Je moet dan denken aan bouw-
bedrijven, architecten, overheden, eco-
logen en hoveniers. De ontwikkeling van 
onze producten gaat veelal in nauwe 
samenwerking met de verschillende 
natuurbeschermingsorganisaties en ex-
perts uit heel Europa. De jarenlange 
samenwerking tussen Vivara Pro en de 
natuurbeschermingsorganisaties, onze zo-
genoemde groene partners, heeft ertoe 
geleid, dat al onze producten voldoen 
aan de allerhoogste kwaliteitseisen en 
gecertificeerd zijn door die natuur-
beschermingsorganisaties.”

Wet Natuurbescherming
De bouw van nieuwe woningen en bedrijfs-
gebouwen is de laatste drie jaar ge-
ëxplodeerd. Vivara Pro merkt dat daar-
door de markt voor natuurinclusief bouwen 
ook enorm is gegroeid. Maar die groei 
heeft ook andere oorzaken. Palmen: 
“De bouwwereld heeft te maken met de 
Wet natuurbescherming die in 2017 van 
kracht is geworden en drie andere natuur-
beschermingswetten heeft vervangen. 
Als er ergens gebouwd, gerenoveerd of 
gesloopt wordt, ben je allereerst verplicht 
om ecologisch onderzoek te doen. Vaak 
zitten er vleermuizen in zo’n gebouw, of 
er broeden huismussen of gierzwaluwen. 
Deze zogenoemde ‘driehoek’ is heel 
belangrijk voor ons. Als deze dieren hier 
hun leefgebied hebben, kun je wel met 
het gebouw aan de slag maar je moet 
er dan wel voor zorgen dat er, als je 
klaar bent, nieuwe verblijfplaatsen zijn 
gecreëerd. Dat kan met voorzieningen 
zoals de zogenoemde inbouwstenen. 
Deze maken het voor de dieren mogelijk 
om weer nesten te bouwen in nieuw 
gebouwde constructies. Vivara Pro maakt 
deze inbouwstenen, maar ook andere 
natuurbeschermingsproducten, in eigen 
beheer en op maat. Wij verkopen ze aan 
bouwbedrijven en soms plaatsen we ze 
ook zelf.”

Groeiend natuurbewustzijn
Een andere ontwikkeling is het nog 
steeds groeiende natuurbewustzijn, 
vertelt Palmen. “Er zijn ook steeds meer 
architecten en projectontwikkelaars die
uit eigen initiatief natuurinclusief willen 
bouwen. Sommige gemeenten en pro-
vincies stimuleren architecten om dit al 
op de tekentafel mee te nemen. Je kunt 
hier naar de buitenwereld toe ook mee 
scoren, dat speelt ook mee. Het besef 
dat de natuur onverbrekelijk is verbonden 
met onze woon- en leefomgeving, wordt 
wel steeds breder gedragen. Wij doen er 
samen met onze groene partners alles 
aan om dat verder te stimuleren.”

Eigen showroom
Vanaf januari beschikt Vivara Pro in Venray 
over een grote showroom, waar veel aan-
dacht is voor zaken als: natuurinclusief 
bouwen, de natuurwet en natuurlijke be-

strijding en bedreigingen. Ook is er volop 
informatie over de groene partners 
zoals Vogelbescherming Nederland, de 
Zoogdiervereniging en vele anderen. 
Architecten, projectontwikkelaars, woning-
bouwcorporaties, overheden, ecologen en 
andere bedrijven zijn van harte welkom om 
bij Vivara inspiratie, ideeën en adviezen op 
te komen doen. Geïnteresseerden kunnen 
via info@vivarapro.com contact opnemen.

Hulpmiddelen op de markt
Zo komen er steeds meer handvaten 
en hulpmiddelen om het bouwers en 
architecten makkelijker te maken om dit 
natuurinclusieve verhaal eenvoudig mee
te nemen in het ontwikkel- en bouw-
proces. Palmen: “Als je deze hulpmiddelen 
gebruikt, wordt het al snel duidelijk dat 
natuurinclusief bouwen helemaal niet
duur of moeilijk hoeft te zijn. Op de uit-
gebreide website checklistgroenbouwen.nl, 
een initiatief van de Vogelbescherming 
en de Zoogdiervereniging, vind je daar 
allerhande voorbeelden van. Beide 
verenigingen hebben ook de Toolbox 
Natuurinclusief Bouwen gelanceerd op
bouwnatuurinclusief.nl. Nuttig voor bij-
voorbeeld woningbouwcoöperaties, die 
hier stapsgewijs kunnen bekijken wat ze 
kunnen doen om natuurinclusief bouwen 
mogelijk te maken.”

Alles zelf maken
“Inbouwstenen, nestkasten, insecten-
hotels en vleermuiskasten zijn voor-
beelden van producten die wij allemaal in 
eigen beheer ontwikkelen en produceren,” 
vertelt Palmen. “Maar alles gebeurt wel 
in samenspraak met een groot aantal 
‘groene partners’, zoals de Vogel-
bescherming, Natuurmonumenten, de 
Vlinderstichting en de Zoogdiervereniging. 
De Vogelbescherming is belangrijk als het 
gaat om huismussen en gierzwaluw die, 
zoals gezegd, vaak broeden in bestaande 
bebouwing. De Zoogdiervereniging is 
dat voor de vleermuizen. Onze partners 
adviseren ons over het materiaalgebruik 
en de beste plek voor de nestkasten, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
windrichting, hoogte etc.”

Grootste leverancier 
“Wij zijn in Nederland de grootste 
leverancier van de inbouwstenen en nest-
kasten. Bovendien kunnen wij veel uit
voorraad leveren, waar andere leveran-
ciers nogal eens worstelen om snel aan 
de enorm gegroeide vraag vanuit de 
bouwwereld te kunnen voldoen. Behalve 
dat we fysieke producten leveren, geven 
we ook adviezen aan bouwbedrijven, 
al willen we daarbij nadrukkelijk niet op 
de stoel van de ecoloog gaan zitten. We 
gaan regelmatig op bezoek bij bedrijven 
en overheden om ons verhaal te vertellen 
en hierdoor hopen we te stimuleren we 
dat natuurinclusief bouwen zich als een 
olievlek over ons land verspreidt,” besluit 
Palmen.

Natuurinclusief bouwen zit in de lift

“Het besef dat de 
natuur onverbrekelijk 
is verbonden met onze 
woon- en leefomgeving, 
wordt wel steeds breder 
gedragen.”

“We gaan regelmatig 
op bezoek bij bedrijven 
en overheden om ons 
verhaal te vertellen 
en hierdoor hopen 
we te stimuleren dat 
natuurinclusief bouwen 
zich als een olievlek over 
ons land verspreidt.”

BREEAM-NL CERTIFICERING 

Steeds vaker laten bedrijven in 
het kader van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen hun 
gebouwen of projecten beoordelen 
volgens de beoordelingsmethode 
van BREEAM. BREEAM staat voor 
Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method 
en is internationaal het belangrijkste 
en meest gebruikte duurzaamheids-
keurmerk.

Het duurzaam bouwen en duurzaam 
inrichten van gebieden heeft veel 
voordelen; minder energieverbruik, 
minder onderhoud, hogere 
vastgoedwaarde en een prettigere 
omgeving om in te werken, 
wat weer kan leiden tot minder 
ziekteverzuim.

De BREEAM-NL methode omvat 
verschillende keurmerken:

• BREEAM-NL Nieuwbouw en 
Renovatie

• BREEAM-NL In-Use
• BREAAM-NL Gebied-

sontwikkeling
• BREAAM-NL Sloop en 

Demontage

Overweegt u een BREEAM-NL 
certifi cering dan kan Vivara Pro 
u in contact brengen met een 
ecologisch adviesbureau.

Vivarapro.nl
Energieweg 16

5804 CE Venray
0478 - 517 945

info@vivarapro.com
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‘De bouw- en infrasector staat voor 
een enorme transitie. Om klimaat-

verandering en verdere belasting van de 
aarde tegen te gaan, moeten we op een 
geheel andere manier gaan werken’. Met 
deze woorden opent de Transitieagenda 
Circulaire Bouweconomie, opgesteld 
door de overheid, wetenschappers en 
marktpartijen. Niels Ruijter, directeur van 
de Nederlandse Vereniging Toeleverende 
Bouwmaterialenindustrie (NVTB), maakt 
deel uit van het transitieteam Circulaire 
Bouweconomie. 

Waar staat de NVTB voor?
Ruijter: “NVTB is de koepelorganisatie 
van brancheverenigingen die de belangen 
van producenten van bouwgrondsto� en 
en -materialen behartigt op gebieden 
als duurzaamheid, milieu, kwaliteit en 
digitalisering. Eind jaren negentig is de 
NVTB al, samen met het toenmalige 
ministerie van VROM, gestart met het 
opstellen van een systematiek om te 
bepalen wat duurzaam bouwen nou 
eigenlijk is. De minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Van 
Veldhoven, die op dit beleidsterrein de 
zieke Ollongren vervangt, borduurt met 
haar beleid voort op deze systematiek.” 

Hoe werkt het?
“Neem een huis; daarvoor heb je allerlei 
verschillende materialen nodig. Al die
bouwmaterialen moeten worden gepro-
duceerd en getransporteerd. Je brengt 
vervolgens in kaart wat de afzonderlijke 
milieuemissies zijn. Die tel je bij elkaar 
op. Dat kun je ook voor de gebruiksfase 
toepassen door de vervangingsmaterialen 
en de mate van recycling en hergebruik 
in kaart te brengen. Zo kun je de totale 
milieubelasting van dat huis bepalen”, 
aldus Ruijter. 

Deze werkwijze heeft uiteindelijk geleid 
tot het instellen van een MPG (Milieu-
Prestatie Gebouwen) per 1 januari 2018. 
De MPG geeft aan wat de milieubelasting 
is van de materialen die in een gebouw 
worden toegepast. Het gaat hierbij om
nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoor-
gebouwen die groter zijn dan 100 m². 

De minister van BZK wil de MPG verder 
aanscherpen.
“De MPG is nu zo veilig gekozen dat alles 
wat we bouwen er automatisch aan voldoet”, 
aldus Ruijter. “Gevolg is dat 70 procent 
van de gemeenten er nog onvoldoende 
kennis van heeft. Sinds 1 juli 2019 is de 
methodiek al verbeterd zodat circulaire 
maatregelen goed mee kunnen worden 
genomen in de bepalingsmethode. Een
bepalingsmethode blijft altijd in ont-
wikkeling om nog beter te worden. 
Wanneer je bijvoorbeeld klei gaat winnen 
langs de rivier, verbeter je ook direct de 
natuurwaarden daar, die e� ecten worden 
er nog niet in verwerkt. Uiteindelijk gaan 
we in de sector tientallen procenten 
minder milieubelastend werken.” 

Wat is jullie standpunt over de MPG?
Ruijter: “Met de aangescherpte MPG en 
de bepalingsmethode komt er focus op de 
doelen van de transitie, het tegengaan van 
klimaatverandering en verdere belasting 
van de aarde. De methodiek spoort de 
markt aan nieuwe businessmodellen te 
ontwikkelen. Die zijn vrij van technologie- 
of materiaalvoorkeur. Het gaat dus niet 
langer om de middelen maar de doelen! 
Verder adviseert de NVTB om de bepalings-
methode goed bekend te maken en 
gezamenlijk onderzoek te doen naar de 

e� ecten van het verder aanscherpen 
van de MPG. Je hebt in het Bouwbesluit 
ook te maken met brandveiligheid, de 
constructieve veiligheid, binnenmilieu-
e� ecten etc.”

De MPG zou ook moeten gaan 
gelden voor andere nieuwbouw en 
voor verbouw en transformatie van 
bestaande gebouwen.
Ruijter: “Prima, mits partijen, waaronder 
gemeenten, goed op de hoogte zijn van 
de MPG. 
De overheid heeft een belangrijke verant-
woordelijkheid bij toezicht en handhaving 
van de MPG. Laten we dat eerst goed 
regelen voordat we verdere stappen 
nemen op dit gebied. Natuurlijk blijven wij, 
met al onze expertise, nauw betrokken bij 
dit proces. We moeten naar een circulaire 
bouweconomie en daar werken wij als 
NVTB uit volle overtuiging aan mee,” 
besluit Ruijter.
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Omslag naar een circulaire bouweconomie krijgt vorm 

met Niels Ruijter

Niels Ruijter

“We moeten naar 
een circulaire bouw-
economie en daar 
werken wij als NVTB 
uit volle overtuiging 
aan mee.”

“Er komt focus op de 
doelen van de transitie, het 
tegengaan van klimaat-
verandering en verdere 
belasting van de aarde.”

Analyse

Van onze redactie: Peter van den Boom 

O nlangs heeft minister van Binnenlandse 
Zaken Ollongren laten weten welke maat-
regelen ze namens het kabinet wil gaan 
nemen om het duurzaam bouwen te 
bevorderen. Hierbij gaat het om drie 

hoofdlijnen:

1. Een uniforme berekening van circulaire prestaties 
in de milieuprestatie voor gebouwen 
Per 1 januari 2018 is de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) 
ingevoerd. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is 
van alle materialen die in een gebouw worden toegepast. 
Deze prestatie-eis biedt partijen de mogelijkheid 
om zelf te kiezen voor de technieken waarmee de eis 
wordt gerealiseerd. Dat zorgt voor ontwerpvrijheid en 
ruimte voor innovatie. De MPG is nu echter alleen nog 
van toepassing op nieuwbouwwoningen en nieuwe 
kantoorgebouwen groter dan 100 m². 

In de huidige versie van de MPG wordt het eff ect 
van het gebruik van hernieuwbare en secundaire 
grondstoff en en producten al berekend. De komende 

periode zal de ontwikkeling van aanvullende 
indicatoren voor hoogwaardig hergebruik en recycling 
voor de MPG worden gestimuleerd. Deze indicatoren 
kunnen dan ook een rol gaan spelen in het berekenen 
van de milieuprestatie van een gebouw. 

2. De stapsgewijze aanscherping van de milieu-
prestatie-eis tot 2030  
Sinds 2018 is er dus een minimum milieuprestatie-eis 
opgenomen in de bouwregelgeving. Deze dwingt 
partijen om stappen te ze� en om milieuvriendelijker 
en meer circulair te bouwen. De eis zorgt tevens voor 
een gelijk speelveld voor de gehele bouwsector. Het 
voornemen is om deze eis  stapsgewijs scherper te 
stellen met als doel om de milieubelasting van een 
gebouw in 2030 te halveren. Minister Ollongren 
onderzoekt hoeveel scherper de milieuprestatie-eis 
per 1 januari 2021 kan worden. 

3. Uitbreiden toepassingsgebied milieuprestatie-eis 
De milieuprestatie-eis geldt nu nog alleen voor 
nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m². 
Maar het is de bedoeling om de milieuprestatie-eis 
ook te laten gelden voor de nieuwbouw van andere 
gebruiksfuncties zoals scholen, zorginstellingen, 
sporthallen, winkels, horeca en bedrijfshallen en voor 

de verbouw en transformatie van bestaande gebouwen. 
Naast deze bouwregelgeving vindt het kabinet de 
voorbeeldrol van het Rijk (denk aan Rijkswaterstaat 
en ProRail als grote opdrachtgevers) belangrijk; 
daarmee wordt kennis ontwikkeld en ontstaat er 
een markt voor oplossingen voor de verbetering van 
milieuprestaties van bouwwerken. Ondernemingen 
die maatregelen voor circulair bouwen nemen, 
kunnen fi nanciële middelen tegemoet zien.  

De markt aan het werk
De omslag naar duurzaam bouwen kan uiteraard niet 
alleen tot stand komen door overheidsmaatregelen. 
De bouwsector zal zichzelf ook opnieuw moet 
uitvinden waardoor het ‘bouwlandschap’ ingrijpend 
zal veranderen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van 
nieuwe verdienmodellen en logistieke processen; 
andere ontwerp-, bouw- en beheersvormen, nieuw te 
ontwikkelen sloop- en recyclingprocessen, enzovoorts. 
Voorbeelden zijn er al; de betonsector met het recent 
afgesloten Betonakkoord en de gevelbouwers die 
werken met een experiment met de terugnameplicht 
van gebruikte gevels. En dit is pas het begin, we kunnen 
nog veel meer verwachten. Er komen interessante, 
duurzame bouwtijden aan.

Rijksbeleid duurzaam en circulair bouwen aangescherpt

De bouw- en infrawereld staan voor een 
enorme opgave. Om de grote druk op de 
woningmarkt te verlichten moeten er 
tot 2030 ongeveer één miljoen woningen 
bijkomen. Daarnaast is het vernieuwen, 
verjongen en verduurzamen van de bestaande 
infrastructuur en utiliteitsbouw urgent. In het 
regeerakkoord is de ambitie opgenomen dat 
aan het einde van deze kabinetsperiode 30.000 
tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij 
zijn gemaakt of zodanig energie-effi  ciënt 
dat ze op korte termijn zonder aardgas 
toekunnen. Dat biedt ook volop kansen voor 
een combinatie met circulair bouwen.
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Van onze redactie: Jan Maurits Schouten

In de een recente uitzending van VPRO-s 
Tegenlicht ‘Houtbouwers’, wordt gesproken 
van een ‘houten revolutie’. De Britse 
architect Andrew Waugh, die het eerste 
geheel houten fl atgebouw ter wereld 

bouwde, een appartementencomplex voor sociale 
woningbouw in Londen, had het over ‘het begin 
van een houten eeuw’ en de Nederlandse architect 
Marco Vermeulen, die aandacht trok met zijn 
‘Biobasecamp’ tijdens de afgelopen Dutch Design 
Week: een houten platform op een staketsel van 
populieren, legde in de uitzending uit dat bouwen 
met hout zo’n beetje de enig mogelijke redding 
voor het menselijk leven op onze planeet is. De 
Kamerleden Jessica van Eijs (D66) en Tom van der Lee 
(Groen Links) dienden moties in die met brede steun 
werden aangenomen. In de ene werd de regering 
opgeroepen uit te zoeken hoe grootschalige 
houtbouw een oplossing kan zijn voor maar liefst 
‘het stikstofprobleem, de klimaatcrisis en het 
woningtekort’ en in de andere uit te zoeken hoe het 
gebruik van duurzaam hout in de bouw kan worden 
bevorderd.

Houtskeletbouw 
Ontwikkelingen die met grote instemming worden 
gevolgd door het Centrum Hout, de koepelfederatie 
van de verenigingen van houthandelaren (VVNH) en 
timmerfabrikanten (NBvT). Daar leven grote ambities. De 
organisatie acht het mogelijk en wenselijke dat waar er nu 
1500 woningen per jaar in zogenaamde houtskeletbouw 
(hsb) worden gerealiseerd, de teller binnenkort op 10.000 
‘houten’ woningen per jaar ligt. Paul van den Heuvel, 
directeur van het Centrum Hout, ‘Mondiaal dringt het 
besef door dat we toe moeten naar een ander gebruik van 

grondstoff en, zo ook in Nederland. 
Het Klimaat- en het Grondstoff enakkoord en daarmee de 
ambitie van de Nederlandse overheid om over te schakelen 
naar hernieuwbare grondstoff en zet veel mensen op 
het spoor van hout als grondstof. Want hout, geoogst in 
verantwoord beheerde bossen, is een grondstof die zich 
doorlopend vernieuwt. Bovendien hebben bomen de 
unieke eigenschap dat ze via fotosynthese CO2 uit de lucht 

halen en daarmee hout produceren. Bouwen met hout 
helpt zo in de strijd tegen de opwarming van de aarde.’

Bouwhout
Die claim baseert zich op feiten. Dat het massaal planten 
van miljarden bomen over de hele aardbol voldoende 
zou zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan 
blijkt uit recent onderzoek (gepubliceerd in Science: 
‘The potential for global forest cover’, red). Daarnaast is de 
hoeveelheid CO2 opslag in bouwhout indrukwekkend. 
Het in oktober opgeleverde Swatch-hoofdkantoor in Bielz, 
Zwitserland, bijvoorbeeld, van de Japanse sterarchitect 
Shigeru Ban, waarin veel gelamineerd Europees naaldhout 
gebruikt is, slaat 1.585.221 kilo CO2 op. Om dat uit te stoten 
moet je met een middenklasser ruim 13 miljoen kilometer 
afl eggen. De architect heeft laten uitrekenen dat alleen 
al in de Zwitserse bossen het gebruikte hout in twee uur 
teruggroeit. 

Van den Heuvel: ‘Veel mensen denken dat als we veel 
meer met hout gaan bouwen dat ten koste zal gaan van 
de bossen. Dat is juist niet het geval bij verantwoord 
bosbeheer. In Nederland is circa 90 procent van het 
bouwhout afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. 
Hout wordt zo geoogst dat het bos met alle relevante 
aspecten, waaronder biodiversiteit, behouden blijft. En 
ja, dat geldt ook voor tropisch hardhout. Verantwoord 
bosbeheer verhoogt de waarde van het tropische bos, 
zodat het niet gekapt wordt ten behoeve van bijv. 
sojaplantages of andere vormen van landbouw.’

Vormvrijheid
‘Toch was er tot voor kort weinig interesse voor dit soort 
cijfers,’ vertelt Rob van den Oudenrijn. Hij is bestuurslid 
van de bond van timmerfabrikanten (NbvT). ‘Er heerste een 
geloof in de bouw dat kunststof en metaal veel duurzamer 
zijn, omdat het langer mee zou gaan. Inmiddels is het 
Concept III-kozijn ontwikkeld: houten kozijnen die in de 
fabriek van glas en drie lagen verf voorzien zijn. ‘Wat je 
ziet is dat bij renovaties veel meer kunststoff en en metalen 
kozijnen moeten worden vervangen dan houten kozijnen, 
terwijl er in aantal natuurlijk veel meer houten kozijnen 
zijn. Dus zo duurzaam zijn die andere materialen niet. Want 
als de wensen van de eigenaar van het pand veranderen of 
als er iets beschadigt, dan moet zo’n kozijn er in zijn geheel 
uit. Een bestaand houten kozijn kun je geschikt maken voor 
dubbel of zelfs triple glas. Elke timmerman kan een houten 
kozijn repareren of aanpassen. Maar een aluminium 
kozijn waar een rubbertje van stuk is of een scharnier aan 
ontbreekt, vind daar nog maar eens precies het goede 
onderdeeltje van terug, zeker als de leverancier niet meer 
bestaat.’

Daarbij spelen de CO2-argumenten bij opdrachtgevers 
ook een steeds grotere rol. Van den Oudenrijn: ‘Hout 
heeft een grote gunfactor. Particulieren die zelf gaan 
bouwen kiezen vaak voor hout en ook architecten houden 
van hout. Al was het maar omdat de vormvrijheid met 
het materiaal heel groot is. Met gelamineerde spanten 
kun je enorme overspanningen bereiken en houten 
plaatmateriaal is in elke gewenste vorm en heel precies 
te zagen met computergestuurde cnc-zaagmachines. 
Maar kosten spelen vaak een rol. Hout wordt als duurder 
gezien. Ik bestrijd dat: soms kost het wat meer in de 
stichtingsfase, maar dat verdien je later terug. Ik merk 
nu een ommezwaai. Bij een grote woningcorporatie 
werden we pas uitgenodigd om ook bij de achterzijde 
van een complex houten kozijnen te leveren. Vaak is 
het: aan de zichtkant hout, aan de achterzijde kunststof. 
Deze corporatie ging het echt om de CO2-winst en de 
duurzaamheid.’

De bouwplaats 
Wat de houtbouw ook in de kaart speelt is de recent 
uitgebroken stikstofcrisis. Van den Oudenrijn: ‘We 
hebben de voordelen van houtbouw ten opzichte van 
andere materialen op dit gebied nog niet zo grondig 
doorgerekend als met de CO2. Maar de voordelen springen 
enorm in het oog: stikstofuitstoot op de bouwplaats wordt 
veroorzaakt door machines en vervoerbewegingen. Bij 
houtskeletbouw, of bouw met zogenaamd kruislaaghout 
(platen van meerdere lagen kruislings aan elkaar 
verlijmde grenen la� en, red.) wordt de bouw in de fabriek 
voorbereid. De prefab-houten bouwelementen worden 
met veel minder transportbewegingen aangevoerd dan 
nodig zijn als er ter plekke gemetseld moet worden, 
beton gestort of prefab betonnen elementen worden 
aangevoerd. Voor het hijsen van die houten delen kun je 
volstaan met elektrische kranen in plaats van dieselkranen 
en je bent ook veel korter op de bouwplaats aanwezig.’

Allemaal goed en wel, maar houtbouw… moeten we 
allemaal als woudlopers gaan wonen? ‘Dat wordt wel 
gedacht’, zegt Van den Oudenrijn. ‘Gevels van hsb-
elementen kunnen met hout worden afgewerkt, dan 
haal je nog eens extra CO2-winst met die gevelbekleding. 
Maar er worden ook heel vaak steenstrips toegepast, de 
muur ziet er dan uit als metselwerk, en gevels worden 
ook gestukadoord of krijgen metalen gevelbekleding. Dat 
hebben we als houtbouwers een beetje op ons tegen: van 
heel veel van onze gebouwen zie je helemaal niet dat ze 
van hout zijn gemaakt.’

Met houtbouw het klimaat redden
verdieping 
Dat hebben ze bij bedrijven die met hout bouwen lang niet meegemaakt: opeens is er vraag naar 
hun diensten vanwege de zeer grote CO2-winst die er met houten gebouwen te boeken is. Tot 
voor kort was dat maar een zijdelings verkoopargument. Terwijl de feiten en cijfers, uitgezocht, 
gewaarmerkt, doorgerekend, al jaren in kleine kring bekend waren.

Swatch-hoofdkantoor in Bielz, Zwitserland

Swatch-hoofdkantoor in Bielz, Zwitserland

 Hout, geoogst in verantwoord beheerde 
bossen, is een grondstof die zich 
doorlopend vernieuwt.

Hout heeft een grote gunfactor. 
Particulieren die zelf gaan bouwen kiezen 
vaak voor hout en ook architecten houden 
van hout. 

VERVOLG

Wilt u meer weten over circulair bouwen met hout ga naar 
www.cliquemedia.nl/circulair-bouwen-met-hout

Ga naar www.cliquemedia.nl/podcast en luister nu de aflevering over duurzaam 
bouwen met hout. 
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De huidige stikstofproblematiek en
de PFAS-crisis drukken ons met

de neus op de feiten. We zullen moeten
overschakelen op duurzamere bouw-
methodes. Mark Timmer is directeur-
eigenaar van Vadeko, producent van 
en specialist in prefab houtskeletbouw-
elementen die een grote duurzame 
meerwaarde hebben.

Waarom bouwen met hout in plaats van 
beton en staal?
Timmer: “Het milieuaspect; in hout zit CO2 
opgeslagen en dat blijft er na de kap en 
na uiteindelijke verwerking in zitten. Beton 
en staal daarentegen kennen, zowel bij 
winning van de grondsto� en als tijdens 
het productieproces, wel een zware 
CO2-uitstoot. Daar komt bij dat recycling 
van deze materialen ook meer energie 
vergt dan bij hergebruik van hout.

Ruimtebesparing is een ander voordeel 
van houtbouw; doordat wij isolatie en 
constructie in een element integreren, 
kunnen we slank bouwen. Het binnen-
klimaat is comfortabeler; houten huizen 

koelen ‘s nachts eenvoudiger af, waardoor 
je tijdens een langdurige warme periode 
minder last hebt van warmteophoping in 
de woning.

Daarbij is hout veel lichter materiaal. 
Een houtskeletbouwwoning kan daar-
door enkele tientallen tonnen minder 
zwaar in gewicht uitvallen. Vanwege het
stikstofprobleem is er meer vraag naar 
elektrische kranen op de bouwplaats. 
Die kun je dus e�  ciënter inzetten op 
het moment dat je lichtere materialen 
gebruikt. Ook kunnen wij een vrachtwagen 
qua volume maximaal  beladen met 
elementen, dat lukt met betonelementen 
niet, vanwege het veel grotere gewicht. 
Daardoor kunnen wij met tweederde 
minder transportbewegingen toe.”

Veel voordelen; waarom bouwen we 
niet meer met hout?
Timmer: “Ten eerste associeert de 
consument houten huizen nog vaak 
met zaken als brandgevaar en inbraak-
gevoeligheid. Een houten gebouw blijft 
tijdens brand juist lang staan, soms langer 
dan traditionele gebouwen. Een ander 
groot voordeel van hout is dat je, anders 
dan bij beton en staal, heel goed kunt 
berekenen hoe lang het blijft staan en hoe 
het materiaal zich gedraagt als het brandt. 

Ten tweede: we zijn in Nederland gewend 
om met minerale materialen te werken. 
We beschikken over voldoende water 
voor transport, en de rivierklei gebruiken 
we voor de fabricage van stenen. We 
hebben ook grote staalfabrieken.
Overschakelen op een heel andere 

manier van bouwen heeft dus tijd nodig. 
Maar de groei in het gebruik van hout is 
onmiskenbaar en het is een industrie die 
zich goed laat opschalen. Ons inlandse 
hout is daarbij meestal goed genoeg. 
Als dichtbevolkt land kunnen we daar 
momenteel niet zelfvoorzienend in zijn,
maar dat hoeft ook niet, gezien de 
overcapaciteit in Scandinavië en de 
Baltische staten. Wanneer we nu fl ink veel 
bos aanplanten, hebben we over enkele 
decennia wel voldoende eigen capaciteit.” 

Wat zijn de voordelen van het gebruik 
van Vadeko prefab-elementen?
“We beschikken over een hele moderne 
productiefaciliteit,” benadrukt Timmer. 
“Daardoor zijn wij in staat om heel snel 

en e�  ciënt te kunnen produceren 
tegen een hoge kwaliteit. Dat levert ons
een hele trouwe klantenkring op. Onze 
prefab constructies ontlasten de aan-
nemers immers van een groot deel van 
het constructieve bouwproces. Dat 
resulteert weer in lagere kosten op de 
bouwplaats. 

Wat ons bedrijf uniek maakt, is de toe-
gevoegde waarde die wij leveren. Onze
elementen mogen dan soms misschien
5% duurder zijn, omdat het door-
ontwikkelen van een element en detail 
aan de achterkant misschien wel
10% besparing oplevert, is er voor de 
opdrachtgever toch meer winst te be-
halen. Prefab met een pré noemen we dat!”
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Prefab houtskeletbouw is duurzaam en e�  ciënt
met Mark Timmer 

Mark Timmer

Autonoom aanbrengen van panlatten op prefab elementen.

“De groei in het gebruik 
van hout is onmiskenbaar 
en het is een industrie 
die zich goed laat 
opschalen.”

In het kader van de grote duurzame 
transitie staat CO2-vriendelijk bouwen 

volop in de belangstelling. Het gebeurt 
echter nog maar mondjesmaat. Innova-
tieve bouwbedrijven lopen nogal eens 
tegen verouderde wet- en regelgeving 
aan. Onno Brasser is directeur van 
HUF HAUS Utrecht, onderdeel van het
bijzonder duurzaam opererende Duitse 
bouwbedrijf dat al meer dan 50  jaar 
actief is in het topsegment van de 
Europese woningmarkt.

Wat doet HUF HAUS?
Brasser: “HUF HAUS is een Duits familie-
bedrijf van 105 jaar oud. Het bouwt 
zeer innovatieve, CO2-arme en extreem 
energiezuinige, geprefabriceerde woningen 
van hout en glas op modulaire basis. 
Hierdoor kun je tailormade huizen aan-
bieden, maar wel met een hele duidelijke, 
eigen signatuur. Het eerste CO2-neutrale 

huis van HUF stond al in 2000 op de 
wereldtentoonstelling in Hannover. 

Ik ben in 2007 begonnen om HUF HAUS 
in Nederland voet aan de grond te geven. 
De modulaire bouwwijze is ontwikkeld 
voor de Duitse markt en moest aan 
het Nederlandse Bouwbesluit worden 
aangepast.” 

Hoe ver is men op lokaal niveau?
“Qua innovatieve, duurzame bouw-
technieken lopen wij op de markt 
vooruit en dat merken we bij de wet- 
en regelgeving bij lagere overheden, 
die hierop achterloopt,” aldus Brasser. 
“Er zitten dan regelmatig onderdelen in 
ons ontwerp die voor hen nieuw zijn of 
interessant. Wij bouwen bijvoorbeeld 
al veertig jaar warmtepompen in, in 
Nederland komen deze nu pas, vanwege 
de duurzame bouwtransitie, in beeld. 
De perceptie is nog vaak dat ze herrie 
maken en duur zijn. Maar als je ze al zo 
lang gebruikt als wij, weet je waar je op 
moet letten. Onze nieuwste innovatie 
haalt energie uit ijs in betonnen cilinders 
in de bodem. Via zonnecollectoren op 
het dak ontdooit het ijs en de energie die 

wordt onttrokken aan het water wordt 
door de warmtepomp gebruikt. Een prima 
oplossing als andere bodemsoorten 
niet geschikt zijn voor boring voor de 
bestaande types warmtepompen.”

Wat is het uitgangspunt van HUF HAUS?
Brasser: “Wij hebben wooncomfort heel 
hoog in het vaandel staan. Dat merk 
je eigenlijk pas als je een HUF-huis 
binnenloopt. Die grote hoeveelheid glas 
doet wat met je, je voelt je gewoon prettiger 
in huis als je veel daglicht tot je krijgt. Dat 
wooncomfort kunnen wij waarborgen 
omdat we alles zelf ontwerpen en bouwen. 
Daarnaast hebben we eigen fabrieken. 
We gebruiken gelamineerd naaldhout uit 
speciale bossen in Scandinavië.” 

Hoe werkt het voor geïnteresseerden?
Brasser: “Mensen zorgen zelf voor een 
bouwlocatie, al dan niet bebouwd. Wij 
beoordelen de bebouwings- of uitbreidings-
mogelijkheden van de kavel. In de 
tussentijd brengen geïnteresseerden 
een bezoek aan het modeldorp van 
HUF HAUS in Hartenfels, Duitsland, pal 
naast de fabriek. Daar staan een zestal 
modelwoningen, waarin mensen zeven 

dagen in de week terecht kunnen. Dan krijg 
je een heel goed beeld van een HUF-huis; 
ons unieke concept, de mogelijkheden, 
het wooncomfort. Dan gaan we een ont-
werp maken gebaseerd op eisen en 
wensen van de klant en de steden-
bouwkundige randvoorwaarden zoals het 
bestemmingsplan en de welstandsnota. 
Daarna komt de gemeente in beeld voor 
de bouwvergunning.”

Exclusief wonen heeft natuurlijk een 
prijs.
“We bouwen in Nederland vanaf 550.000 
euro inclusief btw, ontwerp en de volledige 
afbouw. De fundatie, keuken en boringen 
warmtepomp zitten daar nog niet bij in. 
Inmiddels hebben we door het hele land 
al huizen gebouwd. Klanten waarderen 
ons unieke, energiezuinige concept en het 
hoge wooncomfort. En natuurlijk hebben 
we het duurzame tij mee,” aldus Brasser.

MEER INFORMATIE 

HUF HAUS Utrecht
www.huf-haus.com 

030 – 23 21 937
utrecht@huf-haus.com

Gaan we CO2-neutraal bouwen? HUF HAUS doet het al jaren

met Onno Brasser

Onno Brasser 

“Qua innovatieve, duur-
zame bouwtechnieken 
lopen wij op de markt 
vooruit en dat merken 
we bij de wet- en 
regelgeving bij lagere 
overheden, die hierop 
achterloopt.”
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Het was 12 januari 2010 toen Haïti 
werd getroff en door een aardbeving. 

Het episch centrum lag met een kracht 
van 7,0 op de schaal van de richter 
slechts 25 kilometer van de hoofdstad 
Port-au-Prince. Meer dan 300.000 
mensen verloren hun leven en ongeveer 
1,5 miljoen mensen raakten dakloos. 
Vooral op het platteland, waar mensen 
in onveilige huizen verbleven, was de 
schade groot.

Na de aardbeving kwam hulp uit vele 
hoeken van de wereld. Onder andere uit
Breda, waar Stichting HomePlan gevestigd 
is. Deze stichting richt zich op huisvesting 
voor de allerarmsten en was op 27 en 
28 februari de eerste Nederlandse hulp-
organisatie die noodhuizen leverde in 
Haïti. Sinds de bouw van deze noodhuizen 
is HomePlan niet meer weggeweest uit 
het zwaar getro� en land.

Stichting HomePlan gelooft dat een 
veilig huis de basis biedt voor verdere 
ontwikkeling. Vanuit de basis van veiligheid 
en bescherming groeit het zelfvertrouwen 
en de eigenwaarde van de begunstigden. 
Zelf vormen ze hun huis om tot een 
echte thuisbasis. Samen met de lokale 
partners van HomePlan werken ze verder 
aan een toekomst. Zo heeft HomePlan 
bijvoorbeeld de DryToilet geïntroduceerd, 
een constructie die mensen helpt om hun 
eigen ontlasting te hergebruiken op het 
land.

De huizen van HomePlan zijn sinds de
eerste noodhuizen uit 2010 enorm 
verbeterd. Zo bouwt HomePlan tegen-

woordig alleen nog maar duurzame huizen 
in Haïti. Een perfect voorbeeld is het huis 
van Jacqueline (zie foto). Zij is een vrouw 
met 5 kinderen uit Philadelphie. Haar huis 
is gemaakt van onafgewerkte stenen en 
puin, wat in grote hoeveelheid te vinden 
is in dit gebied. Deze basis is verstevigd 
met cement. Zo heeft Jacqueline op een 
praktische manier een stevig onderkomen 
dat haar beschermt tegen inbraak en 
natuurgeweld.

Jacqueline is een opgewekte vrouw, maar 
heeft haar nieuwe huis hard nodig. Twee 
van haar zoons hebben een handicap, 
door gebrek aan zuurstof bij de bevalling. 

In haar oude krot was het extreem heet, 
door de zon die voortdurend op de golf-
platen brandde. Dit zorgde voor een 
broeierige leefomgeving, met ongedierte 
dat vrij spel had. Haar deur kon ze alleen 
maar sluiten door deze tegen te houden 
met een steen. Nu heeft ze een stevige 
deur met slot. 

Met veel toewijding heeft Jacqueline mee-
gebouwd aan het huis. Al snel be-
schilderde ze de voorkant, wat haar een 
prachtige, kleurrijke patio oplevert. Haar 
oude golfplaten gebruikt Jacqueline als 
een afscheiding voor haar tuin. Dit biedt 
extra veiligheid en privacy. Jacqueline 

heeft inmiddels ook een hek neergezet, 
waar ze planten tegenaan laat groeien. 
Het is de bedoeling dat deze op termijn de 
golfplaten afscheiding kunnen vervangen. 
Met de verkoop van olie en rijst verdient 
Jacqueline geld op de markt. Zo kan ze 
haar huis steeds verder opknappen, wat 
de rust creëert die haar gezin zo hard 
nodig heeft.

Draagt u ook bij aan een Huis, Thuis 
en Toekomst voor de mensen in Haïti? 
Doneer op NL 35 RABO 0188 9530 00 
en volg de stichting via HomePlan.nl!

HomePlan bouwt met puin in Haïti

B ij GB Steel Group, een groep staal-
verwerkende bedrijven die toeleveren 

aan de bouw en transportsector, is 
de zorg voor het milieu de laatste 
jaren steeds belangrijker geworden. 
De groep heeft haar processen door 
Lloyd’s laten certifi ceren volgens de 
ISO14001 norm en heeft haar CO2 uit-
stoot onder de loep genomen. Met
zonnepanelen, LED-verlichting en een 
zuiniger wagenpark heeft de groep die 
uitstoot sinds 2015 met 30 procent 
weten terug te dringen, terwijl in 
diezelfde periode de productie met 22 
procent toenam. “Die eigen productie-
processen hebben we het eerst aan-
gepakt, omdat we daar zelf invloed 
op hebben”, vertelt Bob Soetekouw, 
directeur van GB Steel Group. “Maar 
daarmee zijn we er nog niet, want 
duurzaam bouwen beslaat de hele 
bouwketen”. 

Het verschil tussen lineair en circulair
bouwen is dat materialen bij circulair 
bouwen aan het einde van de gebruiks-
duur worden hergebruikt. Daarbij is een 
aantal gradaties te onderscheiden. De 
meest eenvoudige vorm recycling is bij 
staal al heel lang de gangbare praktijk. 
Met de toenemende inzet van schroot 
bij de productie van nieuw staal ontstaat 
steeds minder behoefte aan de primaire 
grondsto� en ijzererts en kolen. Op dit 
moment wordt bijvoorbeeld al meer dan 
80 procent van al het balkstaal gemaakt 
uit schroot. Anders dan bij beton, waarbij 
betongruis wordt hergebruikt onder 
wegen, kan de kwaliteit van het staal 
zelfs worden verbeterd (‘upcycling’). 

Maar staal leent zich ook goed voor 
hoogwaardigere vormen van circulair 
bouwen. “Met staalconstructies ben je 
heel fl exibel om juist die gebruiksduur 
van gebouwen te verlengen. De meest 
duurzame vorm is nog altijd om niet te 
bouwen, het moment van herbouw uit 
te stellen. Oude gebouwen kun je met 
staalconstructies een nieuwe functie 
geven, zoals we bij Perron038 hebben 
meegewerkt aan de transformatie van de 
oude stationshal tot een innovatiecentrum 
voor de maakindustrie. Rondom Schiphol 
transformeren we oude logistieke centra 
tot datacenters”. Beide vormen zijn te 
typeren als hergebruik: het oude gebouw 
bevat nog onderdelen die hergebruikt 
kunnen worden in het nieuwe gebouw, 
zoals fundering, staalconstructies of 
gevels. Staalconstructies lenen zich om 
twee redenen goed voor transformaties: 
door het gebruik van bouten zijn ze

te demonteren, en ook de grote over-
spanningen zonder kolommen die met 
staal te realiseren zijn, zorgen ervoor dat 
een gebouw langer voor verschillende 
functies is in te zetten.

Kampstaal en Kamplacon, beiden onder-
deel van GB Steel Group, zijn ook de vaste
partners van Ballast Nedam bij een bouw-
concept voor parkeergarages. Onder de 
naam Modupark worden parkeergarages 
zodanig ontworpen dat ze gedemonteerd 
en elders opnieuw opgebouwd kunnen 
worden. Zo is een parkeergarage van
het Reinier de Graafziekenhuis uit Delft 
opnieuw opgebouwd bij Dierenpark 
Amersfoort en wordt bij de TU Delft op dit 
moment een demontabele parkeergarage 
gebouwd. Ook bouwde Kampstaal mee 
aan circulair restaurant The Green House 
in Utrecht, dat na 15 jaar zal worden 
verplaatst. 

“Het zijn echter niet alleen maar succes-
verhalen”, vertelt ook Bob Soetekouw. 
Naar het hergebruiken van stalen balken 
in andere gebouwen zonder ze om te 
smelten, bestaat nog weinig vraag. Anders 
dan bij bovenstaande voorbeelden, is 
lang niet altijd direct bij het ontwerp 
behoefte om materialen te hergebruiken. 
“Die behoefte moet liggen in het begin 
van de keten. Investeerders moeten hun 
rekenmodellen aanpassen en inzien dat 
een langere gebruiksperiode een hoger 
rendement op hun investering opleveren. 
Architecten zijn goed in staat om die 
behoefte te vertalen in een passend 
bouwontwerp. “Daar helpen we hen graag 
bij, want zo benutten we de kennis in de 
keten”, aldus Soetekouw.

Duurzaam bouwen: een voorsprong met staal

Circulaire parkeergarage bij DierenPark Amersfoort,
Foto: Dirk Jansen

 Parkeergarage P3 Schiphol Airport Amsterdam, Foto: Dirk Jansen

HOOG RENDEMENT MET STAAL / CIRCULAIRE BOUWECONOMIE 
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Van onze redactie

“Beton is robuust, gaat lang mee en 
is buitengewoon duurzaam”, zo 
opent Rob van Gijzel. “Zand en grind, 
twee hoofdbestanddelen van beton, 
worden voornamelijk in Nederland 

gewonnen en zijn ruim voorradig.” “Bij de winning is er 
veel aandacht voor landschapswaarden, waardoor de 
biodiversiteit na die winning zelfs groter is dan in het 
oorspronkelijke landschap”, vult Michiel Dankers aan. 

Verduurzamen van de betonsector
De Nederlandse overheid heeft het doel dat Nederland in 
2030 49 procent minder CO2-uitstoot heeft ten opzichte 
van 1990. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Al een 
aantal jaar zet de cement- en betonbranche in op het 
verlagen van de CO2-footprint. Van Gijzel: “We hebben 
hier met elkaar wel een aandachtspunt. Voor beton heb je 
niet alleen zand en grind nodig, maar ook cement. Omdat 
de Nederlandse productie van portlandcementklinker is 
gestopt, moeten we deze basisgrondstof voor cement uit 
het buitenland gaan halen. Nu is het in Europa zo geregeld 
dat de CO2-uitstoot wordt toegerekend aan het land waar 
het geproduceerd wordt. We hebben in Nederland dus 
geen CO2-uitstoot van de klinkerproductie meer, terwijl 
we wel cement gebruiken. Dat is toch gek? Daar willen 
we met het Betonakkoord iets aan doen; CO2-uitstoot 
stopt immers niet bij landsgrenzen. Eerlijk meten op een 
gestandaardiseerde manier. Voor alle bouwmaterialen en 
ook over landsgrenzen heen. De Nederlandse overheid 
moet wat ons betreft aan de bak en namens de industrie 
streven wij dan ook naar een gelijk Europees ‘Level 
Playing Field’. Als betonsector staan wij hier helaas alleen 
in. Kijken we naar andere bouwmaterialen, zoals hout, 
staal of kunststof, dan zie ik geen akkoorden om de 
klimaatdoelstellingen te halen. We lopen als industrie op 
dat punt voorop.” 

Circulair bouwen met beton
Een ander belangrijk punt bij duurzaamheid is circulariteit. 
Het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ 
schrijft voor dat als er wordt gesloopt, beton moet worden 
gerecycled en worden ingezet voor de fabricage van 
nieuwe producten. Beton krijgt vaak een herbestemming, 
bijvoorbeeld in de vorm van een gebouwtransformatie 
waarbij het betonskelet blijft staan, of door simpel 
hergebruik van een betonklinker of -tegel. “Een van de 
mooiste kenmerken van beton is de zeer lange levensduur. 
Natuurlijk kun je het goed recyclen en het oude product 
opnieuw inze� en maar dat doe je pas nadat alle opties 
overwogen zijn. Het kost immers ook energie om beton te 
slopen om daar granulaat van te maken, of om betonpuin 
te gebruiken voor wegfundatie. Recyclen kan overigens 
heel goed, mits je het proces bewaakt en zorgt dat het 

materiaal schoon blijft”, aldus 
Dankers. Dan kan het ook in 
volgende levenscycli weer 
goed gebruikt worden. “We 
stimuleren het hergebruik 
van beton én kijken hoe we de 
winning van de grondstoff en 
voor beton kunnen 
combineren met mooie 
maatschappelijk gewenste 
projecten. We kunnen bij 
de winning van zand en 
grind bijvoorbeeld nieuwe 
natuurgebieden maken 
en door rivierverruiming 
waterstandsverlaging 
creëren, zodat mensen droge 
voeten houden en kunnen 
genieten. Er zijn gebieden 
waar recreatie ontstaat en 
waar natuurgebieden aan 
elkaar geschakeld worden. 
De biodiversiteit neemt toe. 
De uitpu� ing van het milieu 
door de winning van de 
grondstoff en die nodig zijn 
voor beton is echt marginaal. 
Het materiaal blijft in de 
eigen keten en verliest zijn 
waarde als grondstof niet. 
Misschien wel als we minder 
in beton zouden bouwen.”

Kracht van beton
Wat is dan de kracht van 
beton? Van Gijzel: “Beton is het 
meest gebruikte materiaal in 
de bouw, het heeft een enorm 
lange levensduur, het is sterk, 
brandveilig. Het biedt enorm 
veel comfort en is bovendien 
eindeloos her te gebruiken, 
heel duurzaam dus. Het is 
in iedere gewenste vorm te 
maken. En de grondstoff en 
ervoor zijn niet schaars, zoals 
Michiel net al aangaf. Ik zeg 
wel eens: beton is het cement 
van de samenleving. Alleen 
nog maar beton gebruiken 
dus? “Nee”, reageren beide 
heren direct. Dankers: “Hout, 
staal en kunststof zijn ook 
prima materialen, maar zoek 
wel altijd naar de optimale 
combinatie. Hout is misschien 
wat zachter en komt wat aaibaarder over dan beton.  Zelf zit 
ik in het zand en het grind, maar zonder cement stort het in. 
In bijna alle gebouwen zit beton, onze hele infrastructuur 
is opgebouwd uit beton, het beschermt ons en brengt ons 
overal naar toe. 
Maar mensen hebben er minder feeling mee en dat is 
jammer. Het beeld wordt versterkt door onjuiste informatie 
over ons product, met name dat het niet duurzaam zou zijn.” 

Meer bouwen in hout?
Bij hoogbouw zien we al decennialang draagconstructies 
van beton of een combinatie van staal en beton. Maar de 
laatste jaren verrijzen er ook hoogbouwprojecten met 
een draagconstructie van gelamineerd hout en CLT (Cross 
Laminated Timber, of kruislaaghout). “Hout is een prachtig 
product, maar voor de verlijming van gelamineerd hout 
en CLT zijn vaak milieubelastende polymeren nodig. 
Dat zou voor een eerlijk vergelijk van de milieufootprint 
tussen bouwmaterialen best wat aandacht mogen krijgen. 
Daarnaast gaat veel hout verloren na de kap van een boom. 
Er groeien nu eenmaal geen rechte planken uit de grond. En 
er gaat een aantal jaar overheen voordat een boom optimaal 
CO2 opneemt. De productie van beton wordt niet beperkt 
door het tempo van de natuur”, zegt Rob van Gijzel. 

Beton is een duurzaam materiaal
verdieping
Beton is niet uit onze samenleving weg te denken. In bijna alle gebouwen, kunstwerken en waterwerken is het 
materiaal verwerkt. Maar blijft beton ook in de toekomst een populair duurzaam bouwmateriaal? ‘Jazeker’, zeggen 
Rob van Gijzel, voorzi er van Betonhuis en Michiel Dankers, voorzi er van Cascade Zand en Grind.

De productie van cement draagt wereldwijd ongeveer 
7 procent bij aan de totale door mensen veroorzaakte CO2-
emissie. Desondanks is het CO2-profi el van beton vergelijkbaar 
met of zelfs lager dan dat van andere bouwmaterialen, 
waaronder verlijmd hout (CLT). Het hoge percentage is dan 
ook het gevolg van de enorme vraag naar beton en daarmee 
cement: er wordt wereldwijd meer beton geproduceerd dan 
alle andere materialen bij elkaar. Daarom zal de CO2-emissie 
als gevolg van de productie van cement fors moeten worden 
verlaagd. In Nederland is de emissie als gevolg van het 

gebruikte cement al de laagste ter wereld (1,2 procent en 
dat is inclusief geïmporteerd cement, waarbij de emissies dus 
in het buitenland plaatsvinden). Voor verdere verlaging zijn 
dus innovaties nodig. Er zijn enkele nieuwe klinkersoorten in 
ontwikkeling waarbij in vergelijking met portlandcement 25 
tot 60 procent minder CO2 wordt uitgestoten. Deze nieuwe 
klinkersoorten lijken vooral kansrijk voor ongewapend beton, 
hetgeen een aanzienlijk deel is van het totale betonvolume. 
Verder wordt er hard gewerkt aan het afvangen van CO2, voor 
opslag of voor nuttige toepassing.

TOEKOMST VAN 
BETON

Om de klimaatdoelen 
voor 2030 te halen, 
moeten we het tempo 
van verduurzaming van 
woningen opvoeren. Het 
gaat om verduurzaming 
van meer dan 50.000 
bestaande woningen 
per jaar in 2021. En vóór 
2030 moeten we al in 
een ritme van 200.000 
per jaar zitten. Om de 
vergaande ambities te 
halen, is een verdere 
industrialisatie van het 
nieuwsbouwproces 
nodig. Van Gijzel: “Hier 
valt veel te winnen, ook 
qua kosten. Als we het 
industriële proces beter 
inzetten, dan durf ik 
wel te beweren dat we 
woningen 25 procent 
goedkoper kunnen 
bouwen. Industrieel 
bouwen maakt de bouw 
ook aantrekkelijker 
voor jongeren. Denk 
aan de verdergaande 
automatisering en
robotisering en het 
werken in geconditio-
neerde omstandigheden. 
Hier ligt een prachtige 
toekomst voor beton. 
Maar we moeten elkaar 
niet voor de gek houden. 
Als betonindustrie kijken 
we kritisch naar onszelf 
en zijn transparant in 
het verstrekken van de 
juiste milleudata. Andere 
partijen zouden dat ook 
moeten en vooral een 
eerlijk verhaal vertellen.” 

CO2-ARME CEMENTEN

Michiel Dankers: “We stimuleren het hergebruik van beton én kijken hoe we met de 
winning van de grondstoff en voor beton kunnen combineren met het creëren van 
nieuwe natuurgebieden.” Foto: Cascade

Het nieuwe regiokantoor Natuurmonumenten in Zierikzee is grensverleggend voor beton omdat er voor de eerste keer isolerend beton is toegepast. Het gebouw won de 
Betonprijs 2019. Foto: Ma� hijs Labadie

VERVOLG

Wilt u meer weten over duurzaam bouwen met beton ga naar 
www.cliquemedia.nl/duurzaam-bouwen-met-beton

Ga naar www.cliquemedia.nl/podcast en luister nu de aflevering over duurzaam 
bouwen met beton. . 



RADIARTORFOLIE 
Bijvoorbeeld Tonzon HR-Radiatorfolie die 
direct achterop de radiator wordt geplakt zonder dat deze van 
de muur hoeft. Met een pakje radiatorfolie kun je 3,75 m²  
radiator isoleren en is voorzien van 15 mtr. tape. Het doet zo 
onzichtbaar zijn werk en is binnen een jaar terug verdiend.                                            

€ 17,25

WARMTEPANEEL
Geoptimaliseerde warmtepanelen die 
gericht en efficiënt warmte naar één 
kant stralen. Voorzien van 
TONZON-isolatie , er zijn verschillende 
afmetingen beschikbaar.
Voor bevestiging tegen de wand of 
plafond, past ook in standaard systeem-
plafonds.

Slimme, leuke, handige kado’s 
voor de feestdagen

Om zelf je woning te verduurzamen,nu 
tijdelijk zonder verzendkosten in de webshop    

INVENTIEVE OPLOSSINGEN
Naast de meest klimaatefficiënte vloerisolatie ter wereld heeft  TONZON nog andere       
inventieve oplossingen waarmee u uw voordeel kunt doen. Speciale folies waarmee u 
warmtestraling kunt blokkeren.

KETELFOLIE 
Een speciale TONZON folie voor het afschermen van CV-ketels. 
100 cm breed, 160 cm lang inclusief 30 cm zelfklevende 
magneettape. Deze is ook te gebruiken voor (close in) boilers 
tot 80 liter en bespaar 60 tot 100 kWh per jaar.       

€ 9,95

BANDAGEFOLIE 
Bandagefolie beperkt de uitstraling van warmte van geïsoleerde 
CV-buizen en warmwaterleidingen.  Een pakje van 12,5 cm x 50 
m. met  25% overlap volstaat om  5 m2 te omwikkelen. Dit is 
circa 30 m buis, dikte 5 cm.                                                    

€ 13,85 

WARMTEPADS  
Herbruikbare warmtepads, handig om mee te nemen tijdens 
een wandeling, schaatstocht, sneeuwvakantie of gewoon om 
handen en voeten op te warmen.
Setje 6 stuks: 2 van elk formaat (50, 100 en 200 gram inhoud)
TONZON warmtepads worden warm doordat na activatie de 
vloeistof kristalliseert. Door ze na gebruik een tijdje in zacht 
kokend water te leggen, smelten de kristallen en zijn ze weer 
herbruikbaar. 

€ 9,95 

CV-KETEL OPTIMALISERINGSPAKKET
Combinatie pakket bestaande uit:
1 pakket HR-Ketelfolie met magneettape 
a € 9,95
1 pakket HR-Radiatorfolie, 50 cm breed, 
7,5 m lang incl tape a € 17,24
1 pakket HR-Bandagefolie, 12,5 cm breed, 
12 m lang a € 4,95
1 pakket a 20 supermagneetjes a € 5,99
Normaal € 38,13   
 Nu voor  € 33,00

   € 299,50

Kijk eens op TONZON.nl en ontdek hoe wij voor u het wonen comfortabeler, gezonder en 
energiezuiniger kunnen maken. 

Informatie over onze producten: tonzon.nl of bel 053 - 433 23 91

Actie code:
feestdagen2019



COMFORTABEL WONEN

Van onze redactie: Peter van den Boom

2 050 is nog ver weg, maar ook veel lokale 
overheden zijn al bevangen door de 
duurzaamheidskoorts. Ze hebben grote haast. 
De gemeente Amersfoort bijvoorbeeld wil al in 
2030 helemaal CO2-neutraal zijn. Deventer idem 

dito. Leeuwarden wilde dat al in 2020 zijn, maar dat is 
inmiddels onhaalbaar gebleken. De lijst is veel langer. Een 
gedeelte van de transitie willen de gemeentes realiseren uit 
windmolens en zonneparken of het winnen van warmte 
uit rioolwater. Maar ook van de burgers wordt een forse 
bijdrage verlangd. De burger moet snel overschakelen 
op prijzige, alternatieve energiebronnen zoals 
warmtepompen, zonneboilers of zonnepanelen én zal de 
eigen woning moeten isoleren met zaken als drievoudig 
glas en/of vloer-, gevel-, en dakisolatie. 

Snel is prijzig
Is die haast eigenlijk wel zo’n goed idee? Tegengeluiden 
komen uit verschillende kampen. De Vereniging 
Eigen Huis is kritisch op gemeenten die in verhoogd 
tempo van het gas af willen. “De grondhouding van 
onze 750.000 leden is positief, maar wij willen dat 
de klimaatmaatregelen uiteindelijk kostenneutraal 
uitpakken. De besparingen moeten zo groot zijn dat 
ze de investering terug kunnen verdienen. Wie voorop 
wil lopen, betaalt daar vaak een hoge prijs voor’’, legde 
woordvoerder Hans André de la Porte onlangs in het 
Algemeen Dagblad uit, “de onzekerheid is hoog, want 
de ontwikkelingen gaan snel en de producten worden 
in de loop van de tijd vaak goedkoper of er zijn opeens 
nieuwe, goedkopere alternatieven op de markt. Dan is 
het vervelend, als je als in een dure voorziening hebt 
geïnvesteerd.’’

Milieudefensie: transitie te duur 
Natuurlijk zijn wij voor een goed klimaatbeleid, maar 
de gemiddelde burger en het midden- en kleinbedrijf 
gaan, zoals het er nu naar uit ziet, veel meer voor 
het klimaatbeleid betalen dan grote bedrijven, stelt 
Milieudefensie op haar website. Nu al zijn veel gezinnen 
meer dan 10% van hun inkomen kwijt aan energiekosten. 
Veel van die gezinnen wonen in oude, slecht geïsoleerde 
huizen waar veel aan moet gebeuren voordat ze een 
nieuw duurzaam leven kunnen krijgen. Huiseigenaren 
kunnen zich niet altijd een warmtepomp of een goed 
geïsoleerd huis veroorloven, zelfs als ze dat al graag 
zouden willen. Mensen kunnen daardoor in de fi nanciële 

problemen raken. Zij zouden er door alle aangekondigde 
klimaatmaatregelen niet op achteruit mogen gaan en dat 
is niet eerlijk, stelt de milieuclub. Zij  pleit ervoor dat de 
industrie haar eigen verduurzaming gaat betalen en de 
rekening niet bij de burger neerlegt. De overheid moet 
daarbij voor eerlijker klimaatoplossingen kiezen. 

Infoavonden genoeg; vragen blijven
Om de burgers te informeren en draagvlak te verwerven 
voor de ambitieuze duurzaamheidswensen organiseren 
veel gemeentes met regelmaat informatieavonden. 
Deventer deed dat onlangs nog. Dat het onderwerp 
leeft is duidelijk want de opkomst was hoog. Hoewel de 
gemeentelijke energieadviseurs alle tijd namen om vragen 
te beantwoorden en benadrukten dat het verduurzamen 
van elk huis maatwerk is, gingen de bezoekers toch met 
veel onzekerheden naar huis. Een oudere bezoeker van 78 
vroeg zich na afl oop hardop of een grote investering in zijn 
huis nog wel zinvol is. “Ik heb liever dat de gemeente zich 
richt op 2050 in plaats van op 2030, dan kunnen anderen 
erover beslissen.” Ook bleef er veel discussie of het wel 
een goed idee is om over te gaan op houtstook (pellets of 
andere biomassa). Je bespaart immers op gas, maar een 
eventuele verhoogde uitstoot van fi jnstof kan zeker binnen 
de bebouwde kom tot weer andere problemen leiden.

Duidelijkheid gewenst
De duurzame energietransitie mag dan heel erg gewenst 
en nodig zijn, goedkoop is het beslist niet. Het kabinet zegt 
dat de overstap van voor iedereen aantrekkelijk gemaakt 
gaat worden maar hoe dat uiteindelijk zal gaan gebeuren, 
is nog niet duidelijk. Ondertussen liggen huiseigenaren 
wakker van de enorme investeringen die op hen afkomen 
en waarvan het de vraag is of deze ooit kunnen worden 
terugverdiend. Het is dus nodig dat er voor hen, maar 
ook voor niet-huizenbezi� ers, snel meer duidelijkheid 
komt, ook al om het noodzakelijke draagvlak voor alle 
maatregelen onder de burgers te behouden. Tot die tijd zou 
een pas op de plaats door veel gemeenten zo gek nog niet 
zijn. Het is immers nog lang geen 2050.

De duurzame transitie: willen we niet te snel te veel?
analyse 
We kunnen er niet om heen: er zijn problemen met CO2, stikstof en Pfas. Maar de urgentie blijkt opeens enorm. Overheden buitelen over elkaar 
heen met het bedenken en uitvoeren van duurzame maatregelen. De maximumsnelheid gaat overdag al naar 100 km, vooral buiten de Randstad 
is dat voor velen een forse aanpassing. Voor veel boerenbedrijven is het voortbestaan onzeker geworden. Onze woningen moeten razendsnel van 
het gas af en beter geïsoleerd en dat alles gaat de burger allemaal heel veel geld kosten. Wat blijft er zo nog over van ons woon- en leefgenot? 

Wie voorop wil lopen, betaalt daar vaak 
een hoge prijs voor. 

Ondertussen liggen huiseigenaren wakker 
van de enorme investeringen die op hen 
afkomen en waarvan het de vraag is of deze 
ooit kunnen worden terugverdiend. 
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#ValueMatters   Hoge energieprestaties, dankzij de unieke λ-waarde vanaf 0,018 W/m·K.

#HealthMatters   Meer daglicht en comfort, dankzij slankere gevels.

#FireSafetyMatters   Door het uitstekende brandgedrag ook toepasbaar in hoogbouw.

#OurPlanetMatters   Duurzaam geproduceerd, dankzij ons Net-Zero Energy en Zero-Waste beleid.

#SpeedMatters   Licht van gewicht en eenvoudig te verwerken.

#MoistureControlMatters  Ook geschikt voor houtskelet- en/of betonbouw, 
     dankzij dampdoorlatende eigenschappen.

#TheFactsMatter
Bekijk de feiten op www.kingspan.com/nl/thefactsmatter

Duurzaam bouwen met 
Kooltherm® isolatie


