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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 lasti g om te bepalen wat nu èc ht duurzaa m is. Wat zijn nu de
beste stapp en die je kan ne men om j e hui s
op ee n gezonde mani er aa n te pakken? Deze
v raag leg ik nee r bij co llega-architect Shai va n
Vlijme n, expert o p het gebied va n duurz aa m
e n ecolog isch bouwe n. Hij runt het architecte nbureau NarrativA Architecten en bouwt
ecolog ische architectuur met een ve rhaa l. Hij
bege leidt particulie ren tijd ens het ontwe rp- e n
(ve r)bo uwtraje ct va n hun eco log isc he wo nin g.
Shai is ee n bron van inform atie wat betreft
duurzaam bouwen en ve rb ouwen!
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Duurzaamheid is 'in'
Vo lgens Shai is alles en iedereen in eens
'd uurzaa m'. Het lijkt we l of deze term so ms
voo r mee r verwa rring dan duidelijkh eid zorgt.
Voor he m is ecolog ische bouwen geen nieuwe
tre nd of mode, maar ee n bew uste keuze. Wat
houdt duurzaa mheid volgens Shai in? "Het
gaat erom dat er ee n minimum aan energie
geb ruikt wo rdt tijd ens het produceren va n
de bouwmateria len, tijd e ns het bouwproces
e n in het gebru ikvanj e wo nin g. Duurzaa m
bouwe n kenme rkt zich door het geb ruik va n
gezonde materialen die zorgen voo r een goed
binn en klimaat. Hoge kwa liteit e n waardevaste
gebouwe n zijn daarbij belang rijk", aldus Shai.
Maa r denk ook aan demontabele gebouwen,
waa rbij componente n eenvo udig te hergebru iken of te recyclen zijn. Bio log isc h afbreekbare
materialen zij n eveneens een goede keuze."
Eco log isc he architectuur is een combin ati e va n
facto ren die zorgen voor ee n betere leefom-

facto ren die zorg e n v oo r ee n betere leefomgevin g, zowe l binn e n als buiten. De vo rm ,
materi alen, co nstru ctie en in stall ati es wo rd en
zorgvuldig gekoze n. Samen vo rmen ze een
milie uv riendelijk e n e ne rgiez uinig object. Een
goed uitgebalan cee rd ontwerp is heel be lang rijk voo r het slag en.

5 stappen voor een duurzame
verbouwing
Maa r hoe kan j e nu ze lf aa n de slag o mj e hui s
op ee n d uurza me mani er te ve rb ouwe n? Shai
geeft me 5 stappen.

"Het gaat erom dat er een minimum
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aan energie gebruikt wordt tijdens het
produceren van de bouwmaterialen,
tijdens het bouwproces en in het
gebruik van je woning.

1. Maak een goed plan
Om je wo ning duurzaa m te ve rbo uwen is een
goed onde rbo uw d plan ee n mu st. Uitg angspunt is natuurlijk je bestaa nd e wo nin g. Jo uw
woo nwe nse n vo rm en de basis voo r het
ni euwe ontwe rp . Doo r eco logisc he prin cip es
in te zetten voeg j e nog mee r kwaliteit toe aa n
j e hui s en aa nj e woo ngenot. Materi aa lkeuz e,
de in delin g va n de ruimtes, de o rië ntatie op
de zo n, o pbouw va n gevel en wande n; allerlei
factore n d ie samen zorgen voo r ee n goed
we rkend gehee l. Op intern et is veel informatie
te v in de n. Toc h is het raadzaam o m j e echt te
foc usse n op ee n totaa lplan, zodat je optimaa l
ge bruik maa kt va n de voo rd e le n di e eco logi sc h bouwe n e n wo nen te bi ede n heeft.
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2. Maak slim gebruik van de zon
Passieve zonnen-energie is ee n geweldige
manier om op een natuurlUke manier de warmte van de zo n te benutte n. Laat de zo n binn enko me n in de he rfst en w inte r o m je wo nin g o p
te wa rme n. In de zo me r houd j e hem buiten
de de ur. Met ee n paar simpe le maatrege le n
be reikj e snel res ultaat. Pas aan de zuidzUde
va n j e wo nin g meer g las toe. Houd de gevel
aa n de noo rdzUd e, de kant waar geen zoninva l
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is, zo di cht moge lUk. Doe dat op zo'n manie r
datj e in de zomer weinig last hebt van directe
zo ninva l. Dat voo rkomt overve rhitting en zorgt
datje actieve koe ling zoa ls airco niet nod ig
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aan energie gebruikt wordt tijdens het
produceren van de bouwmaterialen,
tijdens het bouwproces en in het

he bt. Dat kan met een dakoverste k of veranda

gebruik van je woning.

aan de zuidkant. Buiten-zo nwering zoa ls (rol)
luiken, lame llen of j aloez ie zijn toepasbaa r op
alle gevels. Ee n g roe n altern atief zijn bladve rliezende bo me n zoa ls Leilindes. Voor de
zonne sc hijn e n sc had uwva l rond je hui s kun je
op zo nn eg re ns. nl ee n indicatie krU gen.

3. Zorg voor een goede isolatieschil
rond het huis
Goede iso latie houdt de wa rmte binne n. En
vo rmt een besche rmin g tegen de ko u va n
buite n. Kijk eens of je de geve ls, bega ne
grondvloer e n het dak (of de zoldervloer) bete r
kan iso le ren. Ee n ega le sc hil met ee n ge lijke
iso lati ewaa rde is va n belang o m voc htprob leme n te voo rkomen. De iso latie waa rd e voo r
wanden, v loe r e n dak wo rdt meesta l aangege-
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ven met ee n Re-waa rd e. Een hoge Re-waa rd e
sta at voo r ee n betere iso latie. Een Re waa rd e
rond de 5-6 is de meest gunstig qua prijs-kwaliteit verh ouding . Let o p met ramen! Ramen vorme n een groot gat in de isolatieschil. Gebruik
daaro m glas met een goede iso latiewaa rd e.
Isolatiewaa rde va n glas wo rdt uitgedrukt in
de U-waa rde. Des te lage r de waa rd e, des te
bete r het glas iso lee rt. Gebruik tenmin ste d ubbe lg las HR++ (U-waa rd e van 1,1) of driedubb el
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glas (U-waa rde van 0,7 a 0,8) met geïso lee rde
kozijn en.

4. Verminder je elektriciteitsgebnlik
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aan energie gebruikt wordt tijdens het
produceren van de bouwmaterialen,
tijdens het bouwproces en in het

Door bewust om te gaan met elektriciteit woon

gebruik van je woning.

je duurzaam. Net als bij j e bankrekenin g is
ee n goed in zicht in j e ve rbruik o nmisbaa r om
vat te krijg en op j e inkomsten en uitgaven.
Zo we rkt het oo k bij ele ktra . Meet daarom je
energie-ve rbruik. Bouw tijd ens je verbouwing
moge lijkh ede n in o m bij te kunnen houd en wat
je energi eve rbruik is. Dit kan hee l eenvoud ig
met bijvoorbee ld ee n slimme meter of ee n app
op je telefoon oftab let. Doo r het benutten va n
dagli cht, gebru ik va n energiez uinig e verli chtin g zoa ls LE D, e n e ne rgiez uinige apparate n
schroef je het gebruik van e le ktra drastisch
te rug. Doe het licht uit, haa l oplad ers uit het
stopcontact en schake l appa raten uit in plaats
va n ze stand by te laten staa n. Het sc hee lt vee l
in j e ene rgieve rbruik. Wi l j e toch meer energie
gebruiken? Dan kan je ze lf energie opwekken
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met bijvoo rbee ld zonnece ll en. Ook bestaan er
wa rmteterug w innin gssystemen , om tijd ens het
douchen de wa rmte van het water op ni euw te
gebruiken. Goog le ee ns op douche-wtw voor
de mogelijkh eden.

S. Duurzame en natuurlijke
materialen
Gebruik natuurlijke, duurzame material en
tij dens je ve rbouwing. Maar wat zijn nu duu rza-
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me mate ri ale n?

Hout
Hout is een natuurproduct. Het grootsc hali ge
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aan energie gebruikt wordt tijdens het
produceren van de bou_aterialen,
tijdens het bouwproces en in het

gebruik van trop isch hardh out is niet mee r

gebruik van je woning.

va n deze tijd. De o ngecontro leerd e kap va n
regenwo ud en komt niet te n goede aa n o ns
milieu. Tegenwoo rd ig wo rd en er verschillende
technieken ing ezet om snelgroeiend zacht
na aldhout geschikt te maken voor de bouw.
Pl ato- ho ut en mod iwood zijn gemodifi cee rd e
houtprod ucten, bewe rkt om de duurzaamh eid
te vergroten. Ook Accoya-hou t is ve rduurzaamd en bewerkt met azij n. Een hele goede
verva nge r va n hardho ut, bijvoo rbeeld voor
kozijn en. A nd ere ho utsoo rten, zoa ls Doug las
ho ut e n Weste rn Red Ceda r, zijn va n zichzelf
hardere ho utsoo rten.

Constructiehout
Als je extra ruimte w ilt toevoege n aan je hui s,
in de vo rm van uit- of aa nbouw, is een dampo-
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pe n, ade mend e co nstru cti e in hout (ho utskeletbo uw / HSB) ee n uitsteke nd alte rn ati ef voo r de
traditi one le dampdichte bouw. Het gebruik van
ho ut in j e constru ctie is een prettige man ier va n
bo uwen. Je bent fl exibe l in de vorm e n hout is
op veel verschillend e manie ren afte we rken.

Leem
Naast on behande ld hout is oo k leem ee n pretti g mate riaa l voo r de afwe rking va n je interi e ur.
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Lee m heeft ee n voc htreg ul ere nd e we rkin g.
Hee l fijn voo r het binn e nklim aat. En prac htig
voo r ee n natuurlijke uitstralin g.

Isolatiemateriaal
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aan energie gebruikt wordt tijdens het
produceren van de bouwmaterialen,
tijdens het bouwproces en in het
gebruik van je woning.

Natuurlijke isolatie materialen zijn een gezond
alternatief voo r de reg ulie re g las- of stee nwo l.
De nk aan houtveze liso latie, cellulose iso latie
(papiervlo kke n) e n v laswol. De prijze n liggen
ongeveer 10% hoge r. Maa r goed voo r jo uw
gezond heid. Bove ndi en kan natuurlijk iso lati emateriaa l zo nd er mo ndkap e n hand sc hoe ne n
geplaatst wo rd e n.
Een paa r handige adresse n voo r duurzame
bo uw materi alen zijn : Eco-Iogisch
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in A m-

ste rdam is ee n milie uv rie nd elijke e n duurza me
bo uw markt. Kijk oo k ee ns o p de website va n
warmteplan.nl

0 , voo r oplossinge n e n natuur-

lijke bouwmateria len.
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Eco log isc he bouwen is ee n prima mani er
o mj e hui s te ve rb ouwe n. Mitsje het op ee n
goede, geïntegreerde manier toepa st. Slim
in zetten va n de zo n, terugbre ngen va n j e

Eco1ogische bouwen is een prima

e lektraverbruik en het gebruik va n duurza me

manier om je huis te verbouwen.

materialen zijn prima maniere n om j e verbo u-

Mits je het op een goede, geïntegreerde
manier toepast.

----

w ing te ve rduurzamen. Voo r het maken va n
ee n optimaa l plan is het raadzaam o m ee n
expe rt in te sc hake len die je nog beter kennis
laat maken met de ve le moge lUkh ede n.
Shai orga ni see rt rege lmati g bUeenkomsten
ove r het th e ma Eco log isc h Bo uwe n.
Voo r data, inform atie en in sc hrUven kUk dan
o p narrativa.nl

I1

_\

••

Wil j e mee r wete n ove r de aa npak va n Lisette of haa r gratis we rkboe k aa nv rage n?
Ga naar lisetteschoenmaker.com
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Ecologische bouwen is een prima
manier om je huis te verbouwen.
Mits je het op een goede, geïntegreerde
manier toepast.
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