
InSsta je 
huis duurzaam 
verbouwen- --
Je huis verbouwen kan op verschillende 

manieren. Eén van de trends van de laatste 

jaren is om dat op een duurzame manier te 

doen. Maar pas op! Duurzaamheid heeft veel_I:-=~ 

gezichten. Te pas en te onpas wordt het 

woord gebruikL Zo her en der vang je 

tips op of hoor je over duurzame 

materialen. 
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"Het gaat erom dat er een minimum 

aan energie gebruikt wordt tijdens het 

produceren van de bouwmaterialen, 

tijdens het bouwproces en in het 

gebruik van je woning. 
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Maa r het is ve rsch rikkelijk lastig om te bep

alen wat nu ècht duurzaa m is. Wat zijn nu de 

beste stappen die je kan nemen om je huis 

op een gezonde manier aa n te pakken? Deze 

v raag leg ik neer bij co llega-architect Shai va n 

Vlijmen, expert op het gebied van duurzaam 

en ecologisch bouwen. Hij runt het architec

tenbureau NarrativA Architecten en bouwt 

ecologische architectuur met een verhaa l. Hij 

begeleidt particulie ren tijdens het ontwerp- en 

(ve r)bouwtraject va n hun ecologische wo ning. 

Shai is een bron van informatie wat betreft 

duurzaam bouwen en verbouwen! 
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Duurzaamheid is 'in' 
Vo lgens Shai is alles en iedereen in eens 

'duurzaam'. Het lijkt wel of deze term soms 

voor meer verwarring dan duidelijkheid zorgt. 

Voor hem is ecologische bouwen geen nieuwe 

trend of mode, maar een bewuste keuze. Wat 

houdt duurzaamheid volgens Shai in? "Het 

gaat erom dat er een minimum aan energie 

gebruikt wordt tijd ens het produceren va n 

de bouwmateria len, tijdens het bouwproces 

en in het gebru ikvanje wo ning. Duurzaam 

bouwen kenmerkt zich door het geb ruik va n 

gezonde materialen die zorgen voo r een goed 

binn en klimaat. Hoge kwaliteit en waardevaste 

gebouwen zijn daarbij belangrijk", aldus Shai. 

Maar denk ook aan demontabele gebouwen, 

waarbij componenten eenvoudig te hergebru i

ken of te recyclen zijn. Bio logisch afbreekbare 

materialen zijn eveneens een goede keuze." 

Eco log ische architectuur is een combinatie va n 

factoren die zorgen voor een betere leefom-



5 stappen voor een duurzame 
verbouwing 
Maa r hoe kan j e nu ze lf aa n de slag omje huis 

op ee n duurza me manier te verbouwen? Shai 

geeft me 5 stappen. 

1. Maak een goed plan 
Om je woning duurzaam te verbouwen is een 

goed onderbouwd plan een must. Uitgangs

punt is natuurlijk je bestaa nde wo ning. Jouw 

woonwensen vo rmen de basis voor het 

nieuwe ontwerp. Door ecologische principes 

in te zetten voeg je nog meer kwaliteit toe aa n 

je huis en aanje woongenot. Materi aa lkeuze, 

de indelin g van de ruimtes, de o riëntatie op 

de zon, opbouw van gevel en wanden; allerlei 

factoren d ie samen zorgen voor een goed 

werkend geheel. Op internet is veel informatie 

te v inden. Toch is het raadzaam om je echt te 

focussen op ee n totaalplan, zodat je optimaal 

gebruik maakt va n de voorde len die ecolo

gisch bouwe n en wonen te bieden heeft. 
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factoren die zorgen voor een betere leefom

geving, zowel binnen als buiten. De vo rm, 

materi alen, constru ctie en installaties wo rd en 

zorgvuldig gekozen. Samen vormen ze een 

milieuvriendelijk en energiezuinig object. Een 

goed uitgebalanceerd ontwerp is heel be lan

grijk voor het slagen. 
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gebruik van je woning. 
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2. Maak slim gebruik van de zon 
Passieve zonnen-energie is een geweldige 

manier om op een natuurlUke manier de warm

te van de zon te benutten. Laat de zon binnen

komen in de herfst en w inte r om je woning op 

te warmen. In de zomer houd je hem buiten 

de deur. Met een paar simpe le maatrege len 

bereikje snel resultaat. Pas aan de zuidzUde 

va n je wonin g meer g las toe. Houd de gevel 

aan de noo rdzUd e, de kant waar geen zoninva l 

is, zo dicht mogelUk. Doe dat op zo'n manie r 

datje in de zomer weinig last hebt van directe 

zoninva l. Dat voorkomt oververhitting en zorgt 

datje actieve koeling zoals airco niet nod ig 

hebt. Dat kan met een dakoverstek of veranda 

aan de zuidkant. Buiten-zonwering zoals (rol) 

luiken, lame llen of j aloezie zijn toepasbaar op 

alle gevels. Een groen alternatief zijn blad

ve rliezende bomen zoa ls Leilindes. Voor de 

zonneschijn en schad uwva l rond je huis kun je 

op zo nneg rens. nl een indicatie krUgen. 

3. Zorg voor een goede isolatieschil 
rond het huis 
Goede iso latie houdt de warmte binnen. En 

vormt een bescherming tegen de kou van 

buiten. Kijk eens of je de gevels, begane 

grondvloer en het dak (of de zoldervloer) bete r 

kan iso le ren. Een egale schil met een ge lijke 

iso latiewaarde is va n belang om vochtprob le

men te voorkomen. De iso latie waa rd e voo r 

wanden, v loer en dak wordt meesta l aangege-
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ven met een Re-waa rde. Een hoge Re-waa rd e 

staat voo r ee n betere iso latie. Een Re waa rd e 

rond de 5-6 is de meest gunstig qua prijs-kwa

liteit verhouding . Let op met ramen! Ramen vor

men een groot gat in de isolatieschil. Gebruik 

daarom glas met een goede isolatiewaarde. 

Isolatiewaarde van glas wordt uitgedrukt in 

de U-waarde. Des te lager de waa rd e, des te 

beter het glas iso lee rt. Gebruik tenminste dub

be lg las HR++ (U-waa rd e van 1,1) of driedubbel 

glas (U-waa rde van 0,7 a 0,8) met geïsoleerde 

kozijn en. 

4. Verminder je elektriciteitsgebnlik 
Door bewust om te gaan met elektriciteit woon 

je duurzaam. Net als bij j e bankrekening is 

een goed inzicht in j e verbruik onmisbaar om 

vat te krijgen op je inkomsten en uitgaven. 

Zo werkt het ook bij elektra. Meet daarom je 

energie-verbruik. Bouw tijd ens je verbouwing 

moge lijkheden in om bij te kunnen houden wat 

je energieverbruik is. Dit kan heel eenvoud ig 

met bijvoorbee ld een slimme meter of een app 

op je telefoon oftab let. Door het benutten va n 

daglicht, gebru ik va n energiezuinige verli ch

ting zoals LED, en energiezuinige apparaten 

schroef je het gebruik van e lektra drastisch 

te rug. Doe het licht uit, haal opladers uit het 

stopcontact en schake l apparaten uit in plaats 

van ze standby te laten staa n. Het scheelt vee l 

in j e energieverbruik. Wi l j e toch meer energie 

gebruiken? Dan kan je ze lf energie opwekken 
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met bijvoorbee ld zonnece llen. Ook bestaan er 

wa rmteterugwinningssystemen , om tijd ens het 

douchen de wa rmte van het water opnieuw te 

gebruiken. Google eens op douche-wtw voor 

de mogelijkheden. 

S. Duurzame en natuurlijke 
materialen 
Gebruik natuurlijke, duurzame materialen 

tij dens je ve rbouwing. Maar wat zijn nu duu rza

me mate ri alen? 

Hout 
Hout is een natuurproduct. Het grootschalige 

gebruik van tropisch hardhout is niet meer 

van deze tijd. De ongecontro leerde kap van 

regenwouden komt niet ten goede aan ons 

milieu. Tegenwoord ig worden er verschillende 

technieken ingezet om snelgroeiend zacht 

naaldhout geschikt te maken voor de bouw. 

Plato-hout en mod iwood zijn gemodificee rde 

houtprod ucten, bewerkt om de duurzaamheid 

te vergroten. Ook Accoya-hou t is verduur

zaamd en bewerkt met azij n. Een hele goede 

vervanger van hardhout, bijvoorbeeld voor 

kozijnen. Andere houtsoorten, zoals Doug las 

hout en Weste rn Red Cedar, zijn van zichzelf 

hardere houtsoorten. 

Constructiehout 
Als je extra ruimte wilt toevoege n aan je huis, 

in de vorm van uit- of aa nbouw, is een dampo-
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pen, ademend e co nstru ctie in hout (houtskelet

bouw/HSB) een uitstekend alte rnatief voor de 

traditione le dampdichte bouw. Het gebruik van 

hout in j e constructie is een prettige manier van 

bouwen. Je bent flexibe l in de vorm en hout is 

op veel verschillende manieren afte werken. 

Leem 
Naast on behande ld hout is ook leem een pret

ti g mate riaa l voo r de afwerking va n je interi eur. 

Leem heeft ee n vochtreg ulerend e werkin g. 

Heel fijn voo r het binnenklimaat. En prachtig 

voor een natuurlijke uitstralin g. 

Isolatiemateriaal 
Natuurlijke isolatiematerialen zijn een gezond 

alternatief voor de regulie re g las- of steenwo l. 

Denk aan houtveze liso latie, cellulose iso latie 

(papiervlokken) en v laswol. De prijze n liggen 

ongeveer 10% hoge r. Maa r goed voor jouw 

gezondheid. Bove ndien kan natuurlijk iso latie

materiaa l zond er mondkap en hand schoenen 

geplaatst wo rden. 

Een paar handige adressen voor duurzame 

bouw materi alen zijn : Eco-Iogisch 0 in Am

ste rdam is een milieuvriendelijke en duurzame 

bouw markt. Kijk ook eens op de website van 

warmteplan.nl 0 , voor oplossingen en natuur

lijke bouwmateria len. 
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Eco1ogische bouwen is een prima 

manier om je huis te verbouwen. 

Mits je het op een goede, geïntegreerde 

manier toepast. 
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Wil j e mee r weten ove r de aanpak van Lisette of haa r gratis werkboek aanvragen? 

Ga naar lisetteschoenmaker.com > 

Ecolog ische bouwen is een prima manier 

omje huis te verbouwe n. Mitsje het op ee n 

goede, geïntegreerde manier toepast. Slim 

inzetten van de zon, terugbrengen van je 

e lektraverbruik en het gebruik van duurzame 

materialen zijn prima manieren om je verbou

w ing te verduurzamen. Voor het maken van 

een optimaal plan is het raadzaam om ee n 

expert in te schake len die je nog beter kennis 

laat maken met de ve le mogelUkheden. 

Shai organiseert regelmatig bUeenkomsten 

ove r het thema Eco logisch Bouwen. 

Voor data, informatie en inschrUven kUk dan 

op narrativa.nl 0 

www.narrativa.nl/blog.html
www.lisetteschoenmaker.com
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