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Woord vooraf 

Dit afstudeerverslag is ontwikkeld in het kader van mijn 

afstuderen aan de Technische Unlversiteit Eindhoven. De 

vakgebieden waar dit afstudeerverslag betrekking op heeft 

zijn afbouwtechniek, milleu*1 en architectuur. Onderzoek en 

ontwikkeling op deze gebieden vindt plaats aan de faculteit 

bouwkunde (afstudeerdifferentiatie Bouwtechnisch Ontwerpen, 
leerstoel (Af)-Bouwtechniek (Milieu-lntegratie)) bij de vakgroep 

Produktie & Uitvoering (BPU). 

maatschtlppelijke context 

Vertrekpunt van het afstuderen is de maatschappelijke 

context. Vanuit de samenleving komen problemen naar voren 

die vragen om een oplossing. Het is de verantwoordelijkheid 

van de ingenieur om deze maatschappelijke problemen te 

analyseren en om te trachten een bijdrage te leveren aan 

mogelijke oplossingen. Hierdoor kan welllcht een duurzame 
ontwikkeling* 1 ondersteund worden. 

Hierbij worclt gestreefd naar een multidisciplinaire aanpak en 
een koppellng van technologie aan economische, sociale* en 

ecologische aspekten: een technologie voor een duurzame 

begrippen die zijn gemerkt met dit taken (') 
zijn opgenomen in de alfabetische lijst van 
definities die opgenomen is in dit afstudeerver
slag 
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ontwikkeling (116) 2
• 

In dit afstudeerprojekt wordt gestreefd naar oplossingen die 

praktisch zijn van aard en die toepasbaar zijn in de huidige 
nederlandse samenleving. 

wisse/werking 

Er treedt zodoende een wisselwerking op tussen samenleving 

en wetenschap. In de samenleving spelen problemen en de 

wetenschap tracht mogelijke oplossingen te genereren. Te

vens kan via toekomstperspectieven een anticiperende wer

king uitgaan van de wetenschappelijke wereld, zodat de sa
menleving wellicht verdere problemen kan voorkomen. 

eigen mogelijkheden 

In het eigen vakgebied -bouwen en milieu- zijn diverse aspek

ten die de aandacht vragen. Hat is dan ook niet eenvoudig 

om er slechts een te belichten. Zo is er bijvoorbeeld de 

exponentiele bevolkingsgroei, die onder andere leidt tot een 

dreigend tekort aan geschikte bouwlokaties. De zoektocht 

naar deze alternatieve bouwlokaties verdient dan ook zeker 

de aandacht. Bouwen in- of op de zee, wonen in woestijnge

bieden of in antarctische klimaten en zelfs in het heelal kun
nen nu niet zomaar meer afgedaan worden als "ongeschikt". 

Tevens vraagt milieubewust ontwerpen en bouwen om verder 
onderzoek nMr concrete "milieugrootheden" waarmee de 

miileusparend bouwen objectief getoetst kan worden. 

Een ander interessant onderwerp is het bouwen van een mi

lieubewuste woning' voor de primaire doelgroep in het over-

In dit afstudeerverslag wordt op deze wijze 
verwezen naar literatuur. (27,bl76) verwijst 
naar nummer 27 uit de literatuurlijst, die achter 
in dit verslag is opgenomen. 8176 verwijst naar 
de bladzijde uit dat nummer. 
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heidsbeleid: de laagstbetaalden in de nederlandse samenle

ving. Het vormt een ware uitdaging een kwalitatief goede en 

milieubewuste woning te ontwerpen en te bouwen, die aan

sluit bij deze groep. Zeker nu de rijksoverheid zich meer en 

meer gaat terugtrekken uit deze sector (84,bl 7/9) door de

centralis8tie van het beleid en vermlndering of zelfs stopzetten 

van subsidies, is het van groot belang d8t deze doelgroep 

aandacht blijft krijgen. 

In dit afstudeerverslag zullen daarom sociale woningbouw' en 

milieubewust bouwen op de voorgrond staan. 

Sander de Jonge 

september 1995 
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S amenvatting 

De toenemende milieuvervuiling, de vergrijzing van de bevol

king en de onmogelijkheid om subsidieloos te bouwen voor 

de primaire doelgroep van het overheidsbeleid, hebben geleid 
tot het onderwerp van mijn afstuderen. Primair doel van dit 

afstuderen is het onderzoeken of het mogelijk is om een mi

lieubewuste woning te ontwerpen die betaalbaar is voor seni
oren met een AOW- of bijstandsuitkering. Aangezien dit een 
complex probleemveld is waarin conflicterende eisen worden 

gesteld aan de woning, zal een verkenning van deze 

aspekten noodzakelijk zijn alvorens te beginnen met het ont

werpen. 
Dit afstudeerrapport bestaat daarom uit vier delen: 

1) de opzet van het onderzoek3 naar milieubewust 

bouwen, goedkoop bouwen en bouwen voor senio

ren; 
2) de resultaten van het onderzoek; 

3) de verwerking en toepassing van verzamelde gege

vens en kennis in een ontwerp voor een milieube

wuste woning uit de sociale sector voor senioren; 
4) de eindevaluatie waarin het gemaakte ontwerp ver

geleken wordt met de tuinkamerreferentiewoning van 

NOVEM (zie bijlage). 

Aangezien de verkenning de aard heeft van 
een onderzoek, zal er steeds gesproken wor
den over een onderzoek 

ad 1) 

De ontwikkelingen op het gebied van het milieu zijn niet posi

tief. Er is een verslechtering van het milieu op alle fronten 

[RIVM) . In de volkshuisvesting is een enorme bouwopgave 
gepland van 324.000 woningen voor de sociale sector tot het 

jaar 2000. Door de onmogelijkheid van betaalbare sociale 

nieuwbouw dreigt een grote groep mensen in de verdrukking 

te komen. We behoren zodoende aandacht te schenken aan 
milieubewust bouwen en sociale woningbouw. Door de toene

mende vergrijzing zijn de senioren (= 55 jaar en ouder) met 

een AOW- of bijstandsuitkering gekozen als doelgroep. Het is 

de vraag of voor deze groep een betaalbare (= f 660,- totale 
maandelijkse last) en milieubewuste (= hier vooraJ het bewust 

omgaan met bouw- en sloopafvaJ (BSA)) woning ontworpen 

kan worden. 

In het onderzoek naar milieubewust bouwen wordt met be

hulp van bestaande literatuur, software, interviews en gereali

seerde projekten kennis verzameld over wat milieubewust 

bouwen inhoudt en hoe dit gerealiseerd kan worden. Dit moet 
een handleiding vormen bij het ontwerpen van milieubewuste 

woningen. 

ad 2) 

Hier wordt weergegeven welke richtlijnen aangehouden 
kunnen worden en welke maatregelen genomen kunnen 

worden door de ontwerper in het ontwerpproces om milieube
wust te bouwen. Deze maatregelen en richtlijnen vormen het 

uitgangspunt voor het ontwerp dat in het vervolgverslag be

sproken wordt. 



Met behulp van een zeer beperkte verkenning van literatuur, 

een congres4 en interviews over goedkoop bouwen wordt een 

aantal ideeen gegenereerd die eventueel kunnen leiden tot 

een goedkoop ontwerp. Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld 
het bouwen zonder fundering en eenvoud van het ontwerp in 

vorm en detail. 

Door tijdens het ontwerpen het programma van eisen te vol· 

gen dat door de SEV opgesteld is (het 'seniorenlabel'), ont· 

staat een woning die geschikt is voor senioren. 

ad 3 en 4) 

In het vervolgverslag wordt de ontwerpfase beschreven en het 

ontwerp weergegeven. Hierin wordt duidelijk dat veel invester· 

ingen in milieubewust bouwen vaak worden terugverdiend 

tijdens de exploitatie. 

"Goedkoper bouwen, tussen droom en daad" 
georganiseerd door de Stuurgroep Experimen
ten Volkshulsvesting, Utrecht, 1 december 
1994. 
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• 
I nleiding 

0.0 HET PROBLEEMVELD 

0.1 MIUEU 

Het milieuaspekt van het ontwerpen en bouwen brengt een 

omvangrijk gebied met zich mee. De term "milieu" staat name

lijk voor een breed scala aan onderwerpen en deelgebieden. 

Tevens bestaan er nog steeds onduidelijkheden over "milieu

bewust bouwen". Zo komt het voor dat bijvoorbeeld een fabri

kant van aluminium kozijnen en een fabrikant van kunststof 

kozijnen allebei zeggen milieubewuste produkten te leveren. 

In dit afstudeerverslag wordt ender het begrip 'milieu' ver

staan: 
Het gehee/ van voorwaarden waaronder mensen, dieren en 

planten zich kunnen ontwikkelen. Neg duidelijker wordt het 

begrip 'milieu' wanneer het negatief wordt benaderd met een 

definitie van milieuproblemen' [15,bl13). Cit zijn problemen 

die ontstssn wsnneer de mens zqn omgeving zodsnig be

invloedt, def zqn eigen welzqn of dst van de nstuur (eco-syste

men, plsnten- en dierenwerekl) wordt ssngetsst en in zqn 

functioneren word! bedreigd (15,bl13). 

Onder milieubewust bouwen wordt in dit afstudeerverslag 

verstaan: Tijdens het bouwen bij a/le handelingen rekening 

houden met het milieu en hierbij trachten milieuprob/emen te 

voorkomen. 

to,mamt1 van dt1 vt1rvulllng 
De milieuvervuiling neemt toe met het groeien van de bevol

king en de groei van de consumptiemaatschappij. Verschillen

de sectoren spelen hierbij een rel. In dit afstudeerverslag be

perken we ens tot de bouwsector. 
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In de bouwsector wordt steeds verder beslag gelegd op het 

aandeel onbebouwd terrain door het verder uitbreiden van het 

aantal woningen. Tevens is de huidige bouwwijze in hoge 

mate milieubelastend· en brengt de manier van wonen en 

leven en het streven naar meer (woon)comfort en ruimte een 

hoge mate van vervuiling met zich mee. Cit leidt tot milieupro

blemen van verschillende aard op diverse niveaus. 

Bij de huidige trends zal een verdere verslechtering van het 

milieu optreden (96] . Het RIVM (Rijks lnstituut voor Volks

gezondheid en Milieuhygiene) meldt dat er een verslechtering 

van het milieu optreedt op alle fronten. Voor alle thema's, 

waarop door de rijksoverheid doelstellingen zijn geformuleerd, 

blijkt dat de doelstellingen bij lange na niet worden gereali

seerd. Geconstateerd wordt door het RIVM onder meer dat: 

• door bodemvervuiling de produktie van gezond voedsel 

wordt bedreigd; 

• door grondwatervervuiling de kwaliteit van het drinkwater bij 

het aanhouden van de huidige trends gevaar loopt; 

• de luchtvervuiling op veel plaatste onaanvaardbaar hoog is; 

- de bescherming die de ozonlaag van nature biedt tegen 

voor de mens schadelijke UV-B straling geleidelijk aan onvol

doende is geworden (gevolgen: huidkanker, aantasting af. 

weersysteem). 

We zien dat de wereldbevolking blijft groeien {fig.1 }. Dit zal 

onherroepelijk leiden tot meer consumptie van produkten en 

diensten, behalve als wij ens (consumptie)gedrag veranderen. 

Cit heeft weer meer milieuproblemen tot gevolg (33,bl32) . Zo 
zijn de afgelopen tijd de concentraties kooldioxide en me

thaan (broeikasgassen) In de atmosfeer spectaculair gestegen 

{fig.2/3}, en is het energieverbruik neg verder toegenomen 

{fig.4}. 

Het broeikaseffect (vooral veroorzaakt door de concentratie 

C02 en CH4 in de lucht {fig.5}) zal zodoende groter worden. 

Ook de aantasting van de ozonlaag zal nog verder toenemen 

door de stijgende CFK-concentraties {fig.6}. 
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Verder zien we dat het areaal tropisch regenwoud terugloopt 

(in het jaar 2000 zal in Zuid-Amerika ongeveer nog 1/5-deel 

van het oorspronkelijke areaal over zijn) en dat er verder mi

lieuproblemen zijn als: 

verzuring: 

vermesting : 

verspreiding (van prioritaire stoffen, bestrij

dingsmiddelen, radioaktieve stoffen, straling, etc.); 

verwijdering (van o.a. radioaktief afval en verontreinig 

de grond); 

verstoring (door o.a. geluid {fig.7}, e11 stank {fig.8}); 
verdroging van het land {fig.9}[33). 

Het milieuaspekt speelt een rol in alle fasen van de gehele le

venscyclus van een gebouw. Zodoende behoort milieubewust 
bouwen te beginnen bij het initiatief tot bouw en te eindigen 
na de sloop·. 

Het milieuaspekt speelt echter niet alleen in de bouwsector, 

maar ook in andere sectoren. In ender andere de industrie, 
de handel en de landbouw moet het dit aspekt eveneens 

belicht worden, en dienen milieuproblemen in ieder geval 

ondarkend (en in een gunstig geval opgalost) te worden. 
Hat miliauaspakt loopt tevens door alla nivaaus van belaid en 

organisatie heen. Niet alleen op hat niveau van de rijksover

heid, maar ook op het niveau van provincies en gemeenten 

dient het milieuaspekt aandacht krijgen. 

conclus/11 prob/1111mv11/d mll/11u 

Vanwege het maatschappelijke probleem van de (toenemen

de) milieuvervuiling en de bijdrage van de bouwsector daarin, 

is de aandacht voor het milieu in de bouwsector gerechtvaar

digd. Tevens is het mijn eigen ideologie om de milieuvervui

ling terug te dringen vanuit de eigen discipline en mogelijkhe

den. 

Sociale woningbouw is pas echt sociaal
0 

((sociale woning

bouw)2 ·: soclale wonlngbouw In het kwadraat!) als buiten 

de doelgroep ook aandacht wordt besteed aan de mensheid 

in het algemeen: de komende generaties mogen niet belast 

warden met de nadelige effecten die de woningbouw nu op 

het milieu heeft. 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat milieube

wust bouwen de aandacht verdient en het baste integraal 

benaderd kan warden. Dan pas zijn duurzame en goede oplo

ssingen mogelijk. Daarom is in dit afstudeerprojekt gekozen 
voor een hoge mate van integratie van verschillende aspekten 

die voor het onderwerp van belang zijn. Juist in deze integra

tie ligt de oplossing voor minder milieubelastend bouwen. 

Voor het milieuprobleem in algemene zin is eveneens een 
dergelijke integrate aanpak wenselijk. De inhoud van dit afstu

deerverslag strekt zich dus meer uit in de breedte in plaats 

van in de diepte. 

ds ovsrhsld sn mll/sub9wust bouwsn 
De overheid geeft in het Nationaal Milieu Beleidsp!an 2 (NMP 

2) en Duurzssm Bouwen (DUBO) een systematisch overzicht 

van onderwerpen waar milieubewust bouwen zich op kan 

richten. De overheid onderscheidt: 

- Kwaliteitsbevordering·; 

- lntegraal ketenbeheer·: 

- Energie-extensivering'. 

Het beleid richt zich op deze drie peilers, die verder vertaald 
kunnen worden in concrete onderwerpen. De belangrijkste 

ondarwerpen die hiaronder vallan zijn: 

- Preventie en hergebruik van bouw- en sloopafval; 

- De keuze van een milieubewust bouwmateriaal; 

- Bewust omgaan met energie, water, installaties, wo-
ningindeling, gezondheid van bewoners en de archi

tectonische kwaliteit. 
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8 Percentage woningen dat blootstaat aan stankhinder, 
Bron: Zorgen voor Morgen, RIVM, 1988 
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9 Verdroging in Nederland: overzicht van de verdroging in 

verschillende gebieden, en de aanwezigheid van verdro
gingsgevoelige elementen, Bron: IVM 

In paragraaf 1.3 Opzst sn ssnpsk projskt mst uiUsg blijkt dat 

BSA (bouw- en sloopafval*) in dit afstudeerprojekt een grate 

rel speelt. BSA zal namelijk door de huidlge prijsontwikkelin

gen (forse stijging van storttarieven) in de toekomst een grate 
rel gaan spelen in de bouw. Tevens speelt BSA een belangrij· 

ke rol door de huidige problemen van de grote afvalstromen. 
Er ontstaat namefijk meer afval dan verwerkt kan worden. 

0.2 VOLKSHUISVESTING 

Uit het Trsndr11pport (81) en Vierde No/8 Extra (VINEX) kan de 

omvang en samenstelling van de gewenste nieuwbouw war

den afgeleid. Op basis van het Trendrapport 1;11t 1992 heeft de 

regering een aantal beleidsmatige conclusies getrokken. Deze 
zijn verwerkt in de Trendbrief, die nu de toon zet voor het 

Nederlandse volkshuisvestingsbeleid van de komende jaren 

(101). In de Trendbrief warden twee belangrijke conclusies 

getrokken: 

1) De uitwerking van de Nata Volkshuisvesting llgt op sche· 

ma, en kan zelfs warden versneld; 

2) De woningbehoefte blijkt echter hoger te zijn dan tot nu toe 

werd aangenomen, extra inspanningen zijn noodzekelijk. 

ds bouwopgavs van ds ovsrhs/d 
Tussen 1995 en 2000 moeten 97.000 woningen per jaar ge

bouwd warden (98). Hiervan zullen er 23.000 per jaar ge

bouwd meeten warden voor minder dan f 140.000,·. Vear de 
periode tussen 2000-2005 geldt dezelfde bouwopgave [begro

ting VROM, 1993). Naast daze nleuwbouw meet het doorstro
men naar duurdere woningen van bewoners die te goedkoop 

wonen gestimuleerd warden. 

Aan de andere kant is er een tekort aan goede bouwlokaties . 

De terreinen die aan de rand van de grate steden zijn aange

wezen -de zogeheten VINEX-lokaties- zijn door ligging en 

andere omstandigheden, zeals vervuilde grand, zo duur, dat 

de huurprijzen onbetaalbaar zullen warden voor mensen met 

de laagste inkomens uit onze samenleving. 
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Volgens de fracties in de Tweede Kamer dreigen lage inko

mens de dupe te warden van de hoge kosten van bouwloka· 

ties [87]. Hoewel de vraag naar goedkope woningen in niet· 

verstedelijkt gebied groat is, wordt tech de aandacht gegeven 
aan de verstedelijkte gebieden. De steden warden bedreigd 

met leegloop. Om dit te voorkomen is het ruimtelijk orde

ningsbeleid er nu op gericht die leegloop te voorkomen. Dit 

vsrstedelijkingsbeleid is in gang gezet en richt zich op de 
directe omgeving van de grate steden en de steden zelf. De 

versterking van de positie van de grate stad is een van de 

centrale doelstellingen van de nata. Buiten het gebied van de 

stad moet verstedelijking warden tegengegaan: wat landelijk 
is meet landelijk blijven! 

Het zaf een groat probleem warden om geschikte bouwgrond 

te vinden voor het wonigbouwprogramma dat door het mini

sterie van VAOM is vastgesteld. 
Volgens dit programma moeten er tot het jaar 2005 nog 

1.080.000 woningen gerealiseerd warden. Zander aanvullend 

lokatiebeleid zal het woningtekort in het jaar 2000 boven de 

politiek toegestane norm van 2% komen te liggen. Het bou

wen van een miljoen woningen vormt dus niet het einde van 

de bouwopgave (83). 30% Van de opgave moet als sociafe 

woningbouw warden gerealiseerd en maakt hiermee een 

groat deel uit van de totale opgave: 324.000 woningen (88). 

socials wonlngbouw 
De sociale woningbouw meet voldoen aan minimumeisen van 

de overheid en is zodoende te standaardiseren. Het maakt 

een groat deel uit van de totale bouwopgave (324.000 wonin· 
gen) en verdient de aandacht uit ideologisch en milieutech

nisch oogpunt (het milieubewuste aspekt blijkt in de prektijk 

nog ondergeschikt aan het financiele aspekt). Zeker nu de 

overheid zich steeds meer terug wil trekken uit de woning
bouw en we in een subsidieloos tijdperk leven, is het van 

belang dat we ons meer concentreren op groepen die hier

door in de verdrukking komen. 



Alphaville, ommuring 
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10 'Comfort van de eerste werald' in het ommuurde Alphavil

le le sao Paulo. Kabel TV met een eigen zender en een 
vast kanaal om bezoekers bij de ingang te identificeren, 
een eigen wegenwacht, een bewakingsdienst die elk kwar
tier alle gebouwen aandoet, en zo verder, Bron: Vega, 
Sao Paulo, 1993 

Het zou een uitermate slechte ontwikkeling zijn als we de 

aandacht verliezen voor de huisvesting van de laagstbetaal

den. Dit zou kunnen resulteren in hat concentreren van deze 

groep in de goedkope oude woningen in de stad. Als hat zo 

wordt geformuleerd dan klinkt hat nog niet zo alarmerend. Als 

gesproken wordt over getto's die veal gelijkenis gaan verto

nen met die van Amerika of de ommuurde en streng beveilig

de wijken in Sao Paulo {fig.10}, waarin de arme bevolkings

groep wordt geweerd, dan krijgen we ontstaat een geheel 

ander beeld. 

Het gaat erom dat door de hoge bouwkosten van nieuwbouw-

woningen de laagstbetaalden niet in een sociaal isolement 

terecht mogen komen en gedoemd zijn om in de nabije toe

komst in nederlandse getto's le leven. We mogen deze groep 

niet geisoleerd huisvesten, maar we moeten een gedifferen

tieerde bevolkingsopbouw in de buurt nastreven waarin rijk en 

arm naast elkaar wonen. Sociale woningbouw behoort immers 

meer le batekenen dan goedkoop alleen . 

ht1t soc/a/ti van dt1 soclalt1 wonlngbouw 

Volgens het woordenboek [van Dale) is de batekenis van 

sociaal: 

1) tot aaneensluiting geneigd; 

2) in groepen levend; 

3) het gezamenlijk leven; 

4) betrekking hebbend op de menselijke samenleving 

en de menselijke maatschappij; 

5) de verhoudingen, hat gezamenlijk leven, de vormen 

en toestanden daarin. 

We hebben dus te maken met een omvangrijk veld van inter

acties en verhoudingen in een gezamenlijk leven of menselij

ke maatschappij. 

Deze interacties en een tot aaneensluiting geneigd cq. geza

menlijk leven zijn niet altijd direct te vertalen naar meetbare 

en kwantitatieve waarden. 

Zo zal bij interacties tussen groepen en mensen onderling 

sprake zijn van bijvoorbeeld sociologische achtergronden van 

verschillende culturen. 

De meeste ingenieurs kunnen dit moeilijk bevatten door hun 

technische achtergrond waarin weinig ruimte wordt gelaten 

voor maatschappelijke zaken. Voor daze ingenieur zijn socio

logische, psychologische en culturele waarden moeilijk om 

mee te werken. Hier ligt zijn vakgebied niet. 

De ontwerper die grotendeels uitgaat van kwantitatieve 

waarden en eisen kan moeilijk woningen ontwerpen voor de 

sociale woningbouw-sector. Sociale woningbouw betekent 

immers meer dan hat volgen van bepaalde regals waarin 

minimumeisen worden gesteld aan de woning. Naast ender 



andere een minimum vloeroppervlak gekoppeld aan een be

paalde maximale huur zijn onder andere psychologische, 

soclologische en culturele waarden van belang. Een ontwerp

team waarbij de ontwerper vanuit verschillende diciplines 

wordt ondersteund verdient hierbij de voorkeur. 

Sociale woningbouw wordt veelal gezien als het bouwen van 

woningen die betaalbaar zijn voor de laagstbetaalden van 

onze maatschappij. Hierbij worden de stichtingskosten' vaak 

genomen als maatstsf. Er worden echter ook eisen gesteld 

aan de kwalitelt. Zo moet een woning onder andere minimaal 

een bepaald vtoeroppervlak hebben, worden er eisen gesteld 

aan de geluidsisolatie en speelt lichttoetreding in de woning 

een belangrijke rol. 

De conclusie uit het bovenstaande is dat sociale woningbouw 

veelal gezien wordt als het bouwen van woningen die betaal

baar zijn en minimaal aan bepaalde eisen moet voldoen. Die 

eisen zijn veelal kwantitatief en bovendien technisch van aard. 

Hierboven is al gepleit voor een bredere benadering van het 

begrip sociaal. Het (slechts) stellen van technische eisen is 

niet voldoende om het predikaat sociaal toe te kennen aan 

een woning. Het is voor echt sociale woningbouw noodzake

lijk om de culturele, psychologische en sociologische aspek

ten te onderzoeken. Als er meer rekening wordt gehouden 

met deze aspekten dan kan dlt wellicht een stimulans geven 

aan het gezamenlijk wonen en leven. 

Er is een brede visie nodig om sociale woningbouw te realise

ren. Deze visie kan slechts tot stand komen en zich ontwikke

len door uitgebreld onderzoek te verrichten op velerlei niet

technische vakgebieden. 

Vanwege noodzakelijke beperkingen van het afstuderen is 

ervoor gekozen om technische eisen op te stellen. Er wordt 

slechts ten dele ingegaan op niet-technische aspekten. lk ben 

me ervan bewust dat hierdoor slechts beperkte oplossingen 

aangedragen worden die zich op het technische vial< bevin-
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den. 

Het deel dat ervoor zorgt dat er echt sociale woningbouw 

ontstaat, waarin mensen zich kunnen ontwikkelen en geza

menlijk kunnen !even, zonder dat daarbij problemen ontstaan. 

verdient apart onderzoek. Aangezien dlt buiten mijn eigen 

vakgebied ligt en buiten datgene wat mogelijk is in de beperk

te tijd om at te studeren, wordt in dit afstudeerverslag alleen 

de technische kant van de zaak belicht. 

aocla/11 wonlngbouw voor dt1 prlmalr• d0t1/gro11p van ht1t 

ovt1rht1/dabtllt1/d 

De primaire doelgroep in het overheidsbeleid is de bevol

kingsgroep met een laag inkomen. Onder 'laag' wordt (1 juli 

1993) een besteedbaar inkomen' verstaan van 46.000 (tot 65 

jaar) en 39.000 gulden per jaar (vanaf 65 jaar) voor meerper

soons huishoudens' (88,bl155] . Voor eenpersoonshuishou

dens gaat men uit van 35.000 (tot 65 jaar) en 29.000 gulden 

(vanaf 65 jaar). Hierin is de kinderbijslag buiten beschouwing 

gelaten en is de vakantietoeslag inbegrepen. 

De grens is echter indicatief en niet messcherp. In Ontwerp 

Nota Vo/kshuisvesting in de jaren 90, VROM. (88] zijn nog de 

grenzen van 30.000 en 22.000 gegeven voor eenpersoons

huishoudens. Deze grenzen zijn reeds verouderd. In de on

derstaande gegevens wordt echter nog wel van deze grenzen 

uitgegaan. 

primsire doelgroep overheidsbe/eid, lsndelijk bee/d 

De doelgroep voor het afstudeerprojekt is de primaire doel

groep van beleid zoals deze voorkomt in het volkshuisve

stingsbeleid van het ministerie van VROM. Er zal binnen dit 

afstudeerprojekt een ontwerp en bouwwijze worden voorge

steld voor een subgroep uit deze primaire doelgroep. Deze 

subgroep -zo zal later blijken- is de groep van senioren. 

Hoewel de bouwlokatie in Eindhoven ligt. zal eerst het lande

lijke beeld van de woningbehoefte worden weergegeven. 



' - ..... f\11.UnOel'I . fft'l-oudef ·gezinnen IOIUI 
al 1000.- tot25 25• ..... : gerinnen 

" " " " "" "" 
x 1000 

IOI 17 60 ., •9 57 20 1100 
17·22 21 " 15 17 i 13 " 780 
22·30 t7 21 20 17 26 2• 1340 
30• 3 18 15 9 5ll •2 2350 

........ 100 100 100 100 100 100 
x 1000 220 1310 1540 •20 3610 5570 

I 

11 Huishoudens naar inkomen en type (in % en in aantal-
len·1000) Bron: WBO 1985/86 

1986 2000 

1!1. 2" 3!1. 

&ancllchlSOre>eP (• 1000) 2.690 3.080 VIBO 1.970 

" .. so 40 31 
tolUI hultnoudtns I• 1000) 5280 6.220 6210 6.310 

12 De potentiile aandachtsgroep in 1986 en 2000 bij 3 vari
anten van ec:onomische groei (aantaUen '1000 en als % 
van het totaal aantal huishoudens, Bron: Trendrapport 
Woningbehoefle BSM, 1988 

Doelgroep 

Alleenstaanden 

Een-ouder-gezinnen 

Tweepersoonshuishoudens 

Gezinnen 

Anders 

Senioren 

Totaal I 
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13 Bevolkingsontwikkeling van nederland volgens het mid
denscenario van de CBS-prognose leidend tot een bevol
kingsomvang van ongeveer 15,1 miljoen in 2010, Bron: 
CBS 

Aandeel van doe!- Aandeel van !age Aandeel van 

groep in Eindho- inkomens binnen !age inkomens 

ven doelgroep binnen doel-

groep in Eind-

hoven 

12,5 3 I 32 31 4 3 ·' 

6.4 3 80 3 4 3 

20.2 3 29 % 6 3 

35.8 % 34 3 II 3 

1.2 % 82 3 13 

24.8 % 51 % 13 % 

100 % I I 39 % I 
14 De groolle van de doelgroepen in Eindhoven, Bron: [45] 

Hierna wordt de doelgroep beschreven aan de hand van de 

Eindhovense situatie. Er bestaat namelijk geen nationale wo

ningbehoefte, de woningbehoefte is streekafhankelijk. 

Uit figuur 11 blijkt dat vooral eenoudergezinnen en alleen

staanden stark zijn vertegenwoordigd in de lagere inkomens

groepen (= tot 30.000). 

De totale omvang van de doelgroep is 2,7 miljoen huishou

dens. Dit is 51% van het totaal aantal huishoudens (5.570.000) 

in Nederland (88,bl43). 

Uit figuur 11 blijkt dat op landelijk niveau er 2.610.000 alleen

staanden, 382.000 eenoudergezinnen en 1.516.000 gezinnen 

zijn, die deel uitmaken van de doelgroep. De alleenstaanden 

vormen binnen de doelgroep dus veruit de grootste sub

groep. 

Bijzondere aandachtsgroepen zijn ouderen, jongeren, ge

handicapten, minderheden, vluchtelingen en woonwagenbe

woners. Deze groepen verdienen speciale aandacht aange

zien hier een extra ingewikkeld sociaal omveld bij komt kijken. 

Dit omveld verdient per groep een apart onderzoek. Stan

daard oplossingen zullen voor deze groepen niet voldoen. 

Kijken we naar de ontwikkelingen van de doelgroep op lande

lijk niveau {fig.12} dan zien we dat de verwachting is dat de 

groep zal groeien. Bij een gemiddelde schatting van de eco

nomische groei (2%) zal de primaire doelgroep groeien tot 

6.270.000 in het jaar 2000 [88). 
Opmerkelijk is dat zelfs bij een economische groei van 3% de 

primaire doelgroep een derde deel (31%) blijft uitmaken van 

het totaal aantal huishoudens. Bouwen voor de primaire doel

groep blijft dus ook in de toekomst noodzakelijkl 

Het moet echter goed in de gaten houden worden dat er 

eigenlijk alleen een lokale doelgroep bestaat waarvoor ge

bouwd kan worden. Op landelijk niveau kan de vraag naar 

specrtieke woningen veel verschillen van de lokale vraag. De 

gemeente kan aangeven welke behoefte er is en wat er speci-



fiek gebouwd moet worden. 

prlm11/rt1 dot1/gl'Otlp ov11rh11/dsbtJ/11/d, /ok1111/ btJll/d 
Voor dit projekt wordt een bouwlokatie gezocht in Eindhoven. 
Voor de Eindhovense situatie wordt onderzocht hoe de doel

groep van he! overheidsbeleid met betrekking tot woning

bouw eruit ziet. 

Het blijkt dat in Eindhoven de senioren zijn oververtegenwoor

digd in de doelgroep : 13% van de senioren-huishoudens valt 

onder de primaire doelgroep, {fig.14}. Onder senioren wor

den diegenen verstaan die ouder zijn dan 55 jaar. De groep 

senioren is hier samengesteld uit 55-plussers uit de huishou

dengroep alleenstaanden en tweepersoons huishoudens. Bij 

de tweepersoonshuishoudens was het hoofd van het huishou

den bepalend voor de categorie. Dit houdt in dat de groepen 
alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens alleen huishou

dens bevatten waarvan het hoofd jonger is dan 55 jaar. 

Eindhoven telt 80.240 huishoudens. 13% Daarvan is 10.431 
huishoudens. De gemeente Eindhoven verwacht [124] dat in 

de toekomst de groep senioren de belangrijkste groep binnen 

de primaire doelgroep wordt om voor te bouwen. Naast de 

toenemende vergrijzing in de jaren 90 (88,bl167] speelt de 

wens van veel ouderen (en van de overheid) om thuis te blij
ven wonen hlerblj een grate rol [88,bl167]. 

Naar verwachting zal tot het jaar 2000 stijgt het aantal huis

houdens waarvan het hoofd ouder Is dan 55 jaar, met 20% 

(88,bl167]. Dit Is een snellere groei dan die van het totaal 

aantal huishoudens. Dit komt door de sterke toename van he! 

aantal hoogbejaarden (75+ ). Na he! jaar 2000 zal zich vooral 

in de leeftijdsgroep van 55 tot 75 jaar een forse toename van 

het aantal huishoudens voordoen. [88,bl167] en [96,bl16], 
zie {fig.13}. 

Naast daze ontwikkeling zal het aantal kinderen per gezin 

teruglopen en zullen er meer 1- en 2-persoons huishoudens 

ontstaan [96,bl16]. 
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Een belangrijke overweglng om nieuwbouw te realiseren voor 

senioren is dat de grotere woningen die senioren bewonen 

vrlj zullen komen en zo de doorstroming zullen stimuleren. 

Gezien he! grate aandeel van senioren in de doelgroep te 
Eindhoven, en de grate vraag naar goedkope woningen voor 

deze groep, is he! noodzakelijk te bouwen voor senioren bin

nen de primaire doelgroep. 

Het ontwerp in het afstudeerprojekt zal zich daarom richten 

op de groep van senioren. 

gOlldkoop bouw11n voor d11 do11/gl'Otlp 
Als een standaard woning vergeleken wordt met een milieu

bewuste woning (met vergelijkbare prestaties) zijn thans de 
bouwkosten van de laatste hoger dan die van de standaard 

woning. Een woning die milieubewuster iskost dus kennelijk 

extra geld. We hebben het hier echter over de bouwkosten 

(stichtingskosten) en niet over de exploitatiekosten (bijvoor

beeld energiegebruik, watergebruik, onderhoud, beheer, etc.) 

en ook niet over de kosten die milieubelastende woningen 

met zich mee brengen in de toekomst (de milieuschadeko
sten '). Zou een berekening gemaakt worden van de kosten 

die gedurende een langere periode (100 jaar bijvoorbeeld of 
nog langer) gemaakt moeten worden, dan zou wellicht tot een 

hele andere conclusie gekomen worden. In het algemeen kan 

gezegd worden dat een milieubewuste woning wat hogere 
stichtingskosten heeft, maar lagere exploitatie- en milieu

kosten met zich mee kan brengen. 

De totale kosten van een milieubewuste woning kunnen over 

de gehele levensduur dus lager zijn dan van een vergelijkbare 

milieubelastende woning [99] . Want zouden de milieuschade

kosten van hat herstellen van de natuur (wat overigens nage

streefd zal worden in de toekomst [ 116]) doorberekend wor

den in de kostprijs, dan zouden de kosten voor de milieube
lastende woning hoogstwaarschijnlijk hoger zijn. 

Volgens het NMP+ (Nationaal Milieubeleids Plan van VROM) 

zijn de totale milieukosten in Nederland van 8.3 (1988) naar 

16.0 miljard gulden in 1994 gestegen. Als de vervuiler inder-
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daad de kosten moet betalen van milieuschade, dan zou dit 

dus een aanzienlijke stijging betekenen van de prijzen voor 

milieuvervuilende produkten. Het is vooralsnog onbekend 

waarom dit principe niet consequent wordt toegepast. (Ter 
illustratie: De jaarlijkse kosten aan milieuschade in West-Duits

land wordt geschat op meer dan 100 miljard OM (100)). 

Door de hogere stichtingskosten van een milieubewuste wo
ning is de consument eerder geneigd om een milieubelastend 

alternatief te kiezen, ondanks het feit dat deze hogere exploi

tatiekosten en milieuschadekosten met zich meebrengt. Ha

laas rekent men maar al te vaak met een korte-termijn-plan

ning I In dit afstudeerprojekt wordt nagestreefd om de stich
tingskosten van een milieubewuste woning uit de sociale wo

ningbouwsector te verlagen en de exploitatiekosten zo laag 

mogelijk te houden. 

De kosten van milieuschade warden niet kwantitatief meege

nomen in dit afstudeerverslag bij de berekening van de 

kosten. Dit onderwerp verdlent echter wel uitgebreid onder
zoek en doorberekening van milieuschadekosten zou tot een 

doelstelling van de overheid moeten behoren. Milieusparende 
produkten zullen zo bij de doorberekening van milieuschade

kosten een verbeterde concurrentiepositie innemen op de 

markt, ten opzichte van milieubelastende produkten. 

Dit zal ender andere leiden tot een verhoogde vraag en bouw 

van milieubewuste woningen, zodat een goedkoper, gezonder 

en milieubewuster woningbestand ontstaat. Enkele stappen 

op weg naar een duurzame samenleving zijn zo gemaakt. 

Totdat het zover is moet getracht warden ook op korte termijn 

een concurrerend milieubewust produkt te leveren. 

conc/us/11 prob/nmv11/d11n mlll9U 11n volkshulsv1111tlng 
Uit het voorgaande kan geconcludeerd warden dat er nog 

veel goedkope woningen gebouwd moeten warden en dat het 

noodzakelijk is dat dit op een milieubewuste manier gebeurt. 

Het blijkt uit de ontwikkelingen in de volkshuisvesting dat 

nieuwbouw in de soclale sector in de verdrukking komt. 

Aangezien men er bij voorbaat al vanuit gaat dat milieubewu

ste woningbouw duurder Is dan de traditionele bouw, maakt 

een ontwikkeling van milieubewuste sociale woningbouw 

weinig kans. Om dit te doorbreken staat in dit afstudeerprojekt 

de koppeling tussen milieubewust en goedkoop bouwen cen
traal en wordt getracht hierin een doorbraak te maken. 

Hiernaast wordt een kort samenvattend overzicht gegeven. 

Het is het begin van een totaalschema voor het afstudeerpro

jekt. Het hele schema is wordt later weergegeven. 



Toename milieuverwi\ing in hat atgemeen en in de 
bouwsector specifiek 

Milieube'Mlst bouwen, wat zich toespitst op 
Bouw- en SloopAlval (BSA), bouwmateriael, energie, 

installaties, gezondheid en stedebouwkundige inrichting 

--- -- ····1 BSA krijgl hier extra aandacht vanwege de 
grote hoewelheden en huidige kostenontwikkelingen _ 

D N.B.1. Milieube'Mlst bouwen is 
mogelijk, maar blijkt in de praktijk duurder dan het 

traditionele bouwen 
D N.B.2. In sociale woningbouw wordt 
tot nu toe niet milieubewust gebouwd 

grate bouwopgaw (1 miljoen tot 2005) en problemen 
om goedkoop le bouwen 

30% moat els sociale woningbouw gereatiseerd 
worden (= voor de primaire doelgroep van beleid van de 

overheid) 

D De loketiekeuze is Eindhown, - - , 
P1custerrein (In Eindhown is een tekor1 aan goedkope 

woningbouw). J 
D De doelgroep is de groep van senioren 

met een AOW binnen de primeire doelgroep van beleid van de 
overhe1d. (Venwege de grootte van daze groep 1n E1ndhown). 

Sociale woningbouw voor senioren le 
Eindhoven, Picusterrein 

CONCLUSIE PAOBLEEMVELDEN MILIEU EN VOLKSHUISllESTING 
Koppelen van milieubewust bol.M'en en bouwen voor senloren In 

de soclala woning sector (houdt in: mllieubewust. goedkoop 
geschikt "'°°' senioren en ten minste voldoen aan bepaak:Je 

mininumeisen) 
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Deel 1: 

De onderzoeksopzet 

Hoofdstuk 1: de onderzoeksopzet 
1.0 algemene maatschappelijke doelstelling: b9p9rk9n 

mili9UV9JVUiling door bouws9cfor 

1.1 probleemstelllng: is hBf mog9/ijk mifi9ub9wust 

tlf7 b9fl!lafbal!lr f9 bouwBn voor s9niortlf7? 

1.2 projektdoelstelling: onfw9rp9n Vl!ln 9tlf7 miliBu-

b9WUSl9 en betl!ll!llbare seniorenwoning 

1.2.1 hoofdd08fstelling 

1.2.2 nevendoelstellingen 

1.3 opzet en eanpak projekt met uitleg 

1.3.1 overzicht 1: projektopzet l!lfstuderen 

1.3.2 overzicht 2: voorlopig progrsmms van 

eisen 

1.3.3 het progrl!lmms Vl!ln eisen dl!lt nog 

onderzoek vergt l!llvorens ml!ll!ltregelen 

of richUijnen op te stel/en 

1.3.4 overzicht 3: de onderzoeksopzet en 

aanpsk met betrekking tot het milieu-

aspekt 

1.3.5 onderzoeksdeelvragen milieu 

1.3.6 overzicht 4: de opzet en 1111npsk met 

betrekking tot het koste1111spekt 

1.3.7 onderzoeksdeelvrsgen kosten 

1.4 het verwachte onderzoeksresultaat 
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Hoofdstuk 2: randvoorwaarden en 
uitgangspunten 
2.0 randvoorwearden 35 
2.1 uitgangspunten milieubewust bouwen 35 

2.1.1 Uitgangspunten voor milieubewust bouwen. 
Een overzicht van de SEV, uit: Handleiding 

duurzame woningbouw. (20). 35 
2.1 .2 Vuistregels van de schaal van BIM, Peter 

Schmid (69) . 35 
2.1.3 Standpunten en uitgangspunten van de com

missie Milieubewust Bouwen, zeals deze om
schreven zijn in MinimalisBring van d9 mili9U-

b9/asting in d9 woningbouw (9) 35 
2.1.4 Uitgangspunten van M. Haas uit (80) 35 

2.2 uitgangspunten goedkoop bouwen 35 
2.2.1 Berekening van de maximale totale woonlast 

per meand die senioren met een AOW- of bij-

standsuitkering kunnen opbrengen 35 
2.3 uitgangspunten bouwen voor senioren 35 

2.3.1 Het Seniorenlsbe/(127] van de SEV 35 
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15 Plattegrond begane grond. Overige gegevens zie bijlage 6 

Hoofdstuk 1: de onderzoeksopzet 

1.0 algemene maatschappelljke doelstelllng 
Het algemene maatschappelijke doel in dit afstudeerprojekt is 

om de bijdrage die de bouwsector levert aan de milieuvervui

ling te beperken door een bijdrage te leveren aan milieube

wuste woningbouw in de sociale sector. Hierdoor wordt mo
gelijkerwijs een stap gezet in de richting van een duurzame 

ontwikkeling". 

1. 1 probleemstelllng 
In dit projekt probeer ik een antwoord te vinden op de vraag 
of het mogelijk is om een betaalbare en milieubewuste wo

ning te ontwerpen voor senioren met een AOW- of bijstands

uitkering. 

1.2 projektdoelstelllng 

De doelstellingen in het projekt zijn: 

1.2. 1 hoofddoe/stelling: 

1) Het ontwerpen en het ontwikkelen van een bouwwijze 

voor een milieubewuste seniorenwoning uit de sociale 

sector. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op be

wust omgaan met bouw- en sloopafval (BSA). Er moet 

minder BSA ontstaan per bewoner die gehuisvest wor

dt, de fracties van BSA moeten meer geschikt zijn 

voor hergebruik en er mag minder BSA verbrand en 

gestort worden. 

1.2.2 

2) 

nevendoelste/lingen: 

Het aanreiken van een handvat voor de ontwerper om 

milleubewust te bouwen, waarbij de meeste nadruk 

ligt op het gebied van preventie en hergebruik van 

bouw- en sloopafval; 

3) Het genereren van ideeen die bruikbaar zijn in de ont-

4) 

5) 

6) 
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werpfase en kunnen leiden tot goedkoop bouwen; 

Het vergelijken van de hoeveelheden en fracties 

bouw- en sloopafval die vrijkomen bij het definitieve 
ontwerp met de hoeveelheden en fracties die vrijko

men blj de tuinkamer referentlewoning van NOVEM 

(zie bijlage 6 voor tekeningen); 

Het vergelijken van de milieuprestaties van het ont

werp met de referentie tuinkamerwoning van NOVEM. 

Het berekenen van de maandelijkse lasten van het 
ontwerp en de afzonderlijke lasten die milieuinveste

ringen met zich mee brengen. 

N.B. Onder 1) wordt gesproken over minder BSA per be
woner. Hoeveelheden afval en bouwmateriaal zullen 

vergeleken worden met de Tuinkamer referentiewo

ning van NOVEM, zie {15} en bijlage 6. 
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OVERZICHT 1: PROJEKTOPZET AFSTUDEREN 

1.~~~~f~~J 
······ -- -- -·------~ 

T oename milieuverwiling in hel algemeen en in de 
bouwiector specifiek 

Milieube'MJst bol.M'en, wat zich toespitst op 
Bouw· en S\oopAlva\ (BSA), bou...-naleriaal, energie, 

installatiea, gezondheid en stedebou'Nkundige inrichting 

BSA krijgt hier extra aandacht van\Wge de 
grola hoeveelheden en huldige kc»lanontW'ikkelingen 

0 N.8.1. Milieubewust bouwon is 
mogelijk, mur blijkt in de Pfe.ktijk duurder dan het 

traditional• bouwen 
D N.8.2. In social• ¥.Oningbouwwordt 
lot nu toe nial milieubewust gebouwd 

__ '! 
Volk.ahulavullng 

grote bo1.1NOpgaw (1 miljoen lot 2005) en problemen 
om goedkoop le bouwen 

30'% moet als sociale "MJningbouw gerealiseerd 
worden (= VOO< de prime.ire doelgroep van beleid van de 

owrheid) 

D De lokatiekeu21 la Elndhoven, 
Picusterrein. On Eindhown ls Mn lekort ean goedkope 

D 0. doelgr:;1~"3.~p wn aenioren 
mel Hn AOW binn1n de primeitl dollgro.p van bel•id van de 
overheid. (Vanwe.ge de groott• van deze groep in Eindhown). 

Sociale woningbouw WOI" aenioren te 
Eindhown, PW.t1rrein 

CONCLUSIE PROBLEEMVELOEN MIUEU EN VOLKSHUISVESTING 
Koppelen van milieubewust bouwen en bou'Mtn voor senioren in 

de sociaJe woning sector (houdt in: mitieube'NUst. goedkoop 
gaschikt voor senioren en ten minste vcldoan aan bapaalde 

minimumeisen) 

PROBLEEMSTEU.ING 
Is het mogelijk om milieubeWYst en be1aalbaar le bouwen 

voor senioren? 

r-- HOOFOOOELSTEU.ING 
I . C?nt'Mlrp een milieube'MJste aenior'9nwoning ui1 de 

scx.i•lo :t"'-'"''· ""°arb4.i;:a ~:.::::.-..;~ :~ .:t ~.;:'l,".J~! c:-r.gs.c.:-: ~t I 
bouw- en sloopatval Ort 'Nil zeggen: minder eh·el per 
bev.oner die gehu1Svest "M>rdt, de efvetfrecties beter 

geschikt veer hergebruik en minder verbranding en a tort van 
etval. _J 

PROGRAMMA VAN EISEN (eisen een de 
senioren'W'Oning 'Mltden gehaeld ull: hat •aeniorenlebel' w.n 

de SEV 

Nader onderzoek vregen miheubewust bouwen 
I en goedkoop bouwen 

onderzoek mi!ieubewust bouwen 

onderzoeksopzet en aanpak milieu 
(overzicht 3) 

I 

I 

y 
! onderzoek:sresuttaten 

bijstellen PVE 

1 ideeen urrwerken die 
j kunnen letden tot een milieubewuste woning 

onderzoek goedkoop bou'N8n 

onderzoeksopzet en u.npek ko:rten 
(owrzicht 4) 

~---'--------, 
onderzoeksresulteten j 

b~stellen PVE 

idee8n uitwerken die 
kunnen leiden tot goedkoop bouwen 

Uitwerking tot de1initief ontwerp 

1.3 opzet en aanpak projekt met uitleg 

De uitgangspunten, probleemstellingen en doelen en hun 

onderlinge samenhang en de verdere uitwerking zijn schema

tisch weergegeven in overzlcht 1. 

1.3. 1 overzicht 1: scheme vsn uitgsngspunten, doe/en en 
prob/eemste!lingen 

In overzicht 1 wordt aangegeven waar problemen uit voortko

men en hoe die hebben geleid tot de probleemstellingen. 

Daarnaast geeft het een overzicht van hoe dit heeft geleid tot 

de doelstellingen, de uitwerking hiervan en het definitieve 

ontwerp. 

Het schema verwijst naar: 

1. het programma van eisen: overzicht 2; 

2. de onderzoeksopzet met betrekking tot het milieu

aspekt: overzicht 3; 

3. de onderzoeksopzet met betrekking tot het kosten

aspekt: overzicht 4. 

uit!eg overzicht 1 

Zeals al eerder is opgemerkt komt het onderwerp van dit 

projekt voort uit actuele ontwikkelingen in de samenleving. 

Twee van die ontwikkelingen liggen op het vlak van milieu en 

volkshuisvesting. Deze kennen hun eigen probleemvelden. In 

het projekt worden onderwerpen binnen deze probleemvelden 

bestudeerd, die een belangrijke rol spelen. Voor milieubewust 

bouwen zijn dit: bewust omgaan met BSA (bouw- en sloopaf

val), een bewuste keuze voor bouwmaterialen, bewust om

gaan met energie, water, installaties, de woningindeling, ge

zondheid van de bewoner en een gezonde inrichting van de 

stedebouwkundige lokatie. 

Milieubewust bouwen is mogelijk met de bestaande kennis. 

De huidige milieubewuste bouwprojekten die tot nu toe zijn 

gerealiseerd, zijn slechts een summiere weergave van wat er 

bereikt kan worden op dit gebied. Er kunnen nog op veel 

gebieden verbeteringen en ontwikkelingen plaatsvinden. 

Vergelijking van de hoeveelhaden BSA per bewoner 
van de b.Jinkamer referentiewoning (van NOVEM) mat die van 

het ontwerp dat In dlt verslag Is gemaakt 

Vargelijking van de kosten consequenties van het 
votwijdoren en vetworken van hat ont:stano BSA bij de 

ontworpen woning en de tuinkamer referentiewonlng van NOVEM 



Afvalbewust bouwen krijgt in dit projekt extra aandacht. Dit is 

ten eerste omdat de problematiek hieromtrent (de grote hoe

veelheden BSA en de beperkte verwerkingscapaciteit en op

slag) nu erg groot is. De huidige en toekomstige kostenont
wikkelingen van stortkosten (400% stijging) mogen ook niet 

uit het oog verloren worden. 

Omdat milleubewust bouwen niet voorkomt In de sociale sec
tor, is gekozen voor een koppeling van beide probleemvel

den. Door milieubewust te bouwen in de sociale sector kan 

een grote sparing van het milieu ontstaan (de sociale sector 

maakt 30% van de bouwopgave uit) en wordt voldaan aan de 

grote vraag naar goedkope woningen. Dit is de conclusie uit 

de beiden probleemvelden. 

De vraag die gesteld wordt is daarom of het mogelijk is om 
milieubewust en goedkoop te bouwen voor senioren met een 

AOW- of bijstandsuitkering. Dit is de probleemstelling. 
Het hoofddoel is om een milleubewuste, goedkope woning te 

ontwerpen (waarbij de nadruk ligt op afvalbewust bouwen) 

voor senioren. In het Programma van Eisen (PVE) staan de 

eisen waaraan de woning moet voldoen. We hebben hierbij te 

maken met eisen die betrekking hebben op: 

- milieubewust bouwen; 
- goedkoop bouwen; 

- bouwen voor senioren; 

- bouwen met voldoende kwaliteit; 

- vormgeving. 

In het onderzoek staan milieubewust bouwen en in mindere 

mate goedkoop bouwen centraal. De onderzoeksopzetten zijn 

weergegeven in overzicht 3 en 4. De resultaten uit de onder
zoeken zullen richtlijnen, maatregelen en ideeen zijn die kun

nen leiden tot een milieubewust en goedkoop woningontwerp. 

In de ontwerpfase zal per onderwerp een ontwerp gemaakt 

worden. Daze schetsen worden later geintegreerd in een of 
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meerdere concept-ontwerpen. Hieruit volgt het definitieve 

ontwerp. 

Om te beoordelen of op milieugebied de doelstellingen zijn 

gehaald, wordt het ontwerp vergeleken met de tuinkamerrefe
rentiewoning van NOVEM en met de richtlijnen van de over

heid met betrekking tot milieubewust bouwen. 

Op kostengebied kan controle plaatsvinden door de kosten te 

vergelijken met de eis die in het programma van eisen wordt 
gesteld. Ook zullen de kostenconsequenties berekend wor

den van het verwijderen en verwerken van het BSA. Dit zal 

eveneens vergeleken worden met de referentiewoning. (Zie 

afstudeerrapport "ontwerpfase" van het afstudeerverslag). 

Of de woning geschikt is voor senioren kan beoordeeld wor

den met behulp van het seniorenlabel van de SEV. 
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1.3.2 overzlcht 2: voorloplg programma van elsen 

Het voorlopig programma van eisen (zie bijlage 2) stelt mini

male (technische) kwaliteitseisen aan de woning, dat de wo

ning milieubewust en goedkoop moet zijn en dat deze ge

schikt is voor senioren. Verder moet de woning een architec

tonische kwaliteit bezitten en worden er overige eisen gesteld. 

Het bouwbesluit is een handvat bij het ontwerpen om te vol

doen aan minimale technische eisen. Het seniorenlabel is een 
handvat bij het ontwerpen van een seniorenwoning. 

1.3.3 het programma van elsen dat nog onderzoek vergt 

alvorens maatregelen of rlchtlljnen op te stellen 

lin de bijlage blijkt dat er twee aspekten zijn die nader onder

zoek vergen. De kennis om in deze velden de juiste eisen te 

stellen en een ontwerp te maken ontbreekt. Hierom is een 

aparte verkenning/onderzoek naar deze onbekende aspekten 

opgezet. Het gaat dan om de vraag hoe we een milieubewust 

ontwerp kunnen maken en wat ideeen zijn die kunnen leiden 

tot een goedkoop ontwerp. In overzicht 3 en 4 wordt hiervoor 

een opzet gegeven. 

1.3.4 overzlcht 3: de onderzoeksopzet en aanpak met 
betrekklng tot het mllleuaspekt 

Zie het schema hiernaast 

Hiernaast is een schematisch overzicht gegeven van het on
derzoeksgedeelte dat betrekking heeft op milieubewust bou

wen. Hier volgt een uitleg van dit schema.. Het schema ver

wijst naar de concrete onderzoeksdeelvragen met betrekklng 

tot het milieuaspekt die weergegeven zijn in paragraaf 1.3.5. 

Het is duidelijk dat het milieuaspekt zeer breed is en dat niet 

elk onderdeel daarvan bestudeerd kan worden in dit projekt. 

Dit onderzoek beperkt zich tot dat aspekt waar de ontwerper 
invloed op heeft. In zijn algemeenheid is dat het ontwerp van 

het gebouw en de stedebouwkundige inrichting. Hierbij moet 

gerealiseerd worden dat het hier gaat om het ontwerpen van 

een woning en het ontwikkelen van een bouwwijze. 

In dit onderzoek worden binnen milieubewust bouwen de 

volgende onderwerpen bestudeerd: 

1) 

2) 

3) 

afval, preventie en hergebruik; 

een bewuste keuze van bouwmateriaal; 
energie, water, installaties, woningindeling, ge

zondheid en stedebouwkundige inrichting 

De onderwerpen zijn te verdelen in twee niveaus: het woning
niveau en het stedebouwkundig niveau. De onderwerpen voor 

milieubewust bouwen komen voort uit de 3 hoofdlijnen die de 

overheid onderscheid in het kader van hear milieubeleid 
(NMP [21) en DUBO [22)): 

- integraal ketenbeheer; 

- kwaliteitsbevordering; 
- energie extensivering· 

Doordat de afvalproblematiek nu zo'n grote rol speelt (de 

enorme stromen van materialen, de te lage verwerkingscapa
citeit en de te geringe opslagmogelijkheden) wordt in dit pro

jekt extra aandacht gegeven aan afvalbewust bouwen. 

Over milieubewuste keuzes van bouwmateriaal is veel be

kend. Er bestaan veel onderzoeksgegevens hierover. Zo komt 
dit onderwerp ruimschoots naar voren. 



ONDERWERP 
Bouw· en SloopAfval (BSA) 

DOEL 
Preventie en hergebruik stirnuleren van bouw· en 

sloopafval zodat minder afval gestort of verbrand hoett le 
worden 

[
-------- -----

METHODE 
Uit de aanwezige kennis hierover 

richtlijnen of maatregeten opstellen die voorkomen dat 
alval ontstaat, gescheiden inzameling word! bevorderd en 

het hergebruik van afval word! gestimuleerd 
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ONDERZOEK NAAR MIUEUBEWUST BOUWEN 

OVERZICHT 3 ONDERZOEKSGEDEELTE 
MILIEUBEWUST BOUWEN 

DOEL 
Verantwoorde keuze van bouwmateriaal met 

betrekking tot milieubewust bouwen 

------·---·--·- ·-·--------~ 
METH ODE 

Een aantal Nederlandse onderzoeken naar een 
milieubewuste keuze voor bouwmateriaal vergelijken en 

hieruit trachten een wat meer gelundeerde keuze le maken 
voor bouwmaterialen per bouwonderdeet 

y 
I ONDERWERP :::J 

Energie, water. installaties. woningindeling, 
gezondheid 

DOEL 
Bewust omgaan met bovengenoemde aspecten met 

betrekking tot milieubewust bouwen 

r-------METHODE __________ l 
Uit de aanwezige kunnis hierover 

richtlijnen of maatregelen opstellen de mogelijk kunnen 
leiden tot het bewust omgaan met bovengenoemde aspecten 

RESULTAAT 
Tabe! met richtlijnen en maatregelen per onderwerp die 

betrekk1ng hebben op bovenstaande aspecten en bruikbaar 
zijn voor de ontwerper in de ontwerpfase om milieubewust te 

bouwen 

BJjetelllng en u itbraldlng van hat PROGAAMMA VAN EISEN 

Stedebouwkundig niviau 

y 

E ONDERWERP 
A. bouwmateriaal. energie, water. installaties, 

gezonctieid 

DOEL 

l Verantwoorde inricllting stedebouwkundige 
situatie met betrekking tot milieubewust bouwen 

--- '- -------. METH ODE 
De bestaande kennis bestuderen en hierowr 

ijnen opstellen voor een milieubewuste inrichting van 
de stedebouwkundige situatie 



7 500000ton 

1986 2000 

16 Taakstelling overheid m.b.t. bouw- en sloopafval, Bron : 

VROM 
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Het onderzoek naar afval neemt dan ook de eerste plaats in. 

Daarna komt het onderzoek naar bouwmateriaal. 

Energie, water, installaties, woningindeling, gezondheid en de 

stedebouwkundige situatie worden als gelijkwaardig behan

deld (zie schema) en staan op de derde plaats. 

Deze drie onderwerpen zijn onderzocht en weergegeven in 

De overzichttabel van richtlijnen en maatregelen. 

1) afval (AARDE): 
Bestudeerd word! de preventie en het hergebruik van Bouw

en SloopAfval (BSA). Het onderzoek beperk1 zich tot de situa

tie in Nederland vanaf ongeveer 1985 en tot qe belangrijkste 

aanwezige literatuur en interviews met personen. 

opz9t van d99/ond9rzo9k AFVAL 

a) 

Het doel is om met behulp van de belangrijkste bestaande 

literatuur en interviews op dit gebied volgens een logische 

strategie mogelijke richtlijnen en maatregelen op te stellen, 

die de ontwerper kan gebruiken ter preventie van BSA in de 

woningbouw. 

Het resultaat hiervan wordt weergegeven in een overzichtelijke 

lijst met mogelijke richtlijnen en maatregelen die de ontwerper 

kan gebruiken in het ontwerpproces om milieubewust te bou

wen. 

b) 
Uit deze lijst wordt daarna een keuze gemaakt voor een set 

maatregelen die in het ontwerp toegepast zullen worden. Van 

deze maatregelen zal een indicatieve schatting gemaakt wor

den van het effect dat zij hebben op de preventie en herge

bruik van BSA voor het ontwerp van een woning. 

Dit zal vergeleken worden met de referentie portiekwonig die 

besproken wordt in de bijlage van het verslag dat over de 

ontwerpfase gaat. Dit zal gebeuren door de hoeveelheden en 

samenstelling van het bouwafval en sloopafval te analyseren. 

Dit gedeelte van het onderzoek is als het ware een evaluatie 

van het ontwerp. De uitwerking hiervan volgt hierom in het 

verslag 'ontwerpfase'. Dit wordt besproken nadat het ontwerp 

is gemaakt. Hieronder volgt echter al de opzet van deze eva

luatie. 

De vergelijking tussen de referentiewoning en de ontworpen 

woning vindt op de volgende punten plaats: 

1) 

2) 

3) 

4) 

De absolute hoeveelheden bouwafval en sloopafval 

d ie ontstaan per bewoner. We gaan uit van een verge

lijking van een tweepersoons senioren-huishouding, 

die minimaal de oppervlakte heeft uit het programma 

van eisen (50m~): 

De percentages en hoeveelheden her te gebruiken 

bouwafval en sloopafval; 

Idem voor te storten bouwafval en sloopafval; 

Idem voor te verbranden bouwafval en sloopafval. 



taakstfllllng van dfl ovflrhflld fin In dlt projflkt 

De eisen die de overheid stelt ten opzichte van 1986 met 

betrekklng tot BSA zijn: 

beleidslijn A 

Vermindering van het gebruik van eindige grondstoffen met 

2.5% in 2000 en 5% in 2005 ten opzichte van 1990. 

beleidslijn B 
Toename van de toepassing van secundaire grondstoffen van 

60% in 1990 tot 90% in 2000. 

beleidslijn C 
Volumevermindering en gescheiden inzameling van BSA. 5% 

Kwantitatieve preventie ten opzichte van de hoeveelheid die in 

2000 vrlj zou komen volgens autonome groei. 

In dit afstudeerverslag worden echter aangescherpte eisen 

gesteld aan het afvalaspekt: 

beleidslijn A 

geen 2.5% in 2000, maar 20% vermindering in 1995 

beleidslijn 8 

geen 90% in 2000, maar 90% toename in 1995 

beleidslijn C 

geen 5% preventie in 2000, maar 20% in 1995 

N.B. Er moet hier vermeld worden dat deze eisen voor nu 

(1995) gerealiseerd worden. Oit betekent een tijdwinst van 5 

jaar. Het zijn dus niet alleen aangescherpte eisen, maar ook 

eisen waaraan vervroegd voldaan wordt. 

Voor het ontwerp zal nagegaan worden of daze doelstellingen 
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gehaald kunnen worden. We kunnen dit controleren door de 

bovengenoemde percentages en absolute hoeveelheden te 

vergelijken met de geschatte percentages en absolute hoe

veelheden (gewichtsaandeel) uit het ontwerp. 
Om dit goed te vergelijken is het noodzakelijk om van een 

referentiewoning (dat is een traditionele woning die een groot 

deel vertegenwoordigd van het nederlandse woningbestand) 

en de ontworpen afvalarme woning over de volgende cijfers te 

beschikken: 

2) bouwmaterlaal (AARDE): 
Dit onderzoek wordt gedaan als 1a) We bestuderen bestaan

de literatuur over een milieubewuste keuze van bouwmateri

aal. De studies die belicht worden zijn verricht door de SEV 

(20), drs F. Beetstra (10), de gemeente Dordrecht (13) en het 

NIBE (80). 

Het doel is om met behulp van literatuur het mogelijk te ma

ken voor een bouwonderdeel een gefundeerde keuze te ma

ken voor het meest milieubewuste materiaal. Dit gebeurt door 

de 4 studies per gebouwonderdeel te vergelijken. Als er wei

nig verschil zit in de aanbeveling dan kan het materiaal voor 
dat onderdeel gekozen worden. Als de aanbevelingen ver

schillen kan er geen gefundeerde keuze tot stand komen. 

Het resultaat is een tabel met 4 milieubewuste keuzes per 
gebouwonderdeel, waaruit men zelf een conclusie kan trek

ken. De ontwerper kan zodoende komen tot een gefundeerde 

keuze van zijn bouwmateriaal. 

N.B. Hoewel er nog fouten zuilen zitten in de onderzoeken 

naar deze zogenoemde mllieuklassificatles is er toch gekozen 

voor het gebruik van de onderzoeksresultaten. Meer exacte 

gegevens van bijvoorbeeld Levenscyclus Analyses zijn name
lijk nog niet voorhanden. 
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3) water, energle, lnstallatles, wonlnglndellng, g• 

zondheld en stedebouwkundlge sltuatle: (WATER, 

LUCHT EN VUUR) 

Dit onderzoek wordt ged881l als 1a). Hiervoor geldt dat het 

onderzoek beperkt wordt tat bestaande literatuur en interviews 

met personen over de Nederlandse situatie. 

Het doel is om richtlijnen en maatregelen op te stellen voor de 

ontwerper tar bevordering van milieubewust bouwen. 

Het resultaat wordt eveneens weergegeven in een tabel. 

N.B. 

De tabel bevat dus gegevens op stedebouwkundig en wo

ningniveau over het onderzoek naar afval, bouwmateriaal en 

water, energie, installaties, woningindeling en gezondheid. 

Na de resultaten van de tabel wordt in deel 4, § 7.1 diaper 

ingeg881l op hat afvalaspekt, zoals in 1b) is vermeld. 

1.3.5 ond11rzot1ksdHlvr11gt1n MIUEU 

Vragenlijst 1 ML Uteratuur 

1 Welke aspekten van milieubewust bouwen worden ge

noemd in het algemeen en op hat gebied van preven

tie van bouw- en sloopafval en het hergebruik 

hiervan? 

2 

3 

Welke zijn hiervan interessant om toe te passen in hat 

ontwerp? (dat wil zeggen: eenvoudig en etfectief)? 

1 a) Wat is de hoeveelheid (volume) bouwafval per 

bewoner die bij de bouw van een traditionele woning 

vrijkomt, en hoe is dat verdeeld over storten, verbran-

den en hergebruiken? 

1 b) Idem voor hat gemaakte ontwerp. 

2a) Wat is de hoeveelheid (volume) sloopafval die bij 

de bouw van een traditionele woning vrijkomt, en hoe 

is dat verdeeld over storten, verbranden en hergebrui

ken? 

2b) Idem voor hat gemaakte ontwerp. 

Vragenlijst 1 MP Pro)ekt( en) 

1 Hoe zlet hat plan er globaal uit? 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

- naam projekt, aantal woningen, soort woningen, 

soort bewoners 

Wie heeft het initiatlef genomen? 

- architect, eigendom, eventuele achtergronden 

Hoe zag de organisatie eruit? 

- participanten, uitvoering 

Wat zijn de gebruikte technieken? 

- bouwtechniek, materialen, algehele verschijnings

vorm 

Hoe is de financiering? 

- wie, waarom, hoe, hoeveel, subsidie, 

Wat is de bereikte kwaliteit? 

- hoe ziet hat ontwerp eruit, wat zijn de concrete mi

lieubewuste maatregelen? 

Hoe ziet het beheer eruit? 

- wie, wanneer, hoe vaak, kosten 

Hoe werd de tijd ingedeeld? 

- wanneer 881lvang bouw, hoelang gebouwd, datum 

oplevering 

Welk commentaar kan geleverd worden op de woning 

- met betrekking tot de gerealiseerde kwaliteit en eve

ntuele verbeteringen 

Welke bronnen zijngeraadpleegd? 

- gesprekken, brochures, folders, en zo verder 

N.B. Tijdens het onderzoek bleak al veal gedaan te zijn op dit 

gebied. In het overzicht van milieubewust bouwen dat WEKA 

uitbrengt worden bovengenoemde vragen gesteld en wordt 

hier antwoord op gegeven. Hiervoor verwijs ik naar dit werk. 

Ter illustratie is een projekt uitgewerkt. Dit is om een ideate 

krijgen hoe de thema's concreet in de praktijk uitgewerkt 

kunnen worden. Gekozen is hier voor de woningen van de 

BEAR-architecten die gebouwd zijn in Ecolonia. Het milieuthe

ma hierbij is integraal ketenbeheer, zie bijlage 3. 
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1.3.6 overzlcht 4: de opzet en aanpak met betrekklng tot 

het kostenaspekt. 

r O~DERZOEK NAAR GOEDKOOP BOUWEN 1 

We rienten ons dus ntet op: 
Het verlagen van de kosten van de sociale woningbouw 

door: 
o het inzetten vcn de huursombenadering 

D een interne subsidiering van nieuwe sociale woningen 
door het inzetten vcn middelen uit de ABR (Algemene 

Sedrijfs Reserve). recyciieng van huurwoningen of 
nevenactiviteiten. 

I 

DOEL 
Het genereren van ideeen die bruikbaar zijn in de 

ontwerpfase en kunnen leiden tot goedkoop bouwen 

METHODE 
Met behulp vcn interviews, congresbezoek en MISSET 

tot ideeen komen die kunnen leiden tot goedkoop bouwen. 
Deze ideeiln worden verder niet diepga;;nd onderzocht. De 

ideeen worderi uitgewerkt in de ontwerpfase 

,, 
RESULTAAT 

Een lijst met ideeen die kunnen leiden tot het 
goedkoop bouwen vcn sod ale woningbouw en verder uitgewerkt 

kunnen worden in de ontwerpfase 

, ( 
Bijstelling en uitbreiding van het PROGRAMMA VAN EISEN 

I 
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uiUeg overzicht 4 

De overheid heeft toegegeven dat goedkoop bouwen eigenlijk 

niet meer mogelijk is [98]. Voor een groot deel houdt dit ver

band met de dure VINEX-lokaties. In dit onderzoeksgedeelte 
staat de vraag centraal hoe goedkoop bouwen gereallseerd 

kan worden door in de uitvoering en in de exploitatie op kos

ten te besparen. 

Het gaat er hier om, dat er ideeen worden gegenereerd die 
zouden kunnen leiden tot goedkoop bouwen. Wat ik niet be

licht is het verlagen van de kosten door het inzetten van de 

huursombenadering of door interne subsidiering van nieuwe 

sociale woningen met behulp van middelen uit de ABR·, recy

cling van huurwoningen of nevenactiviteiten. Het gaat dus 

echt om ideeen die mogelijk leiden tot een goedkoper ont

werp van de woning. 

Met behulp van MISSET, interviews en congresbezoek wordt 
getracht enig inzicht te krijgen in het kostenaspekt. Oil vormt 

de basis voor ideeen over een goedkoop ontwerp. 

Het schema verwijst naar de lijst met concrete onderzoeks

deelvragen kosten in§ 1.3.7. 



1.3.7 onderzoeksdeelvragen KOSTEN 

vragenlijst 1 KL Llteratuur 

2 

3 

4 

Wed mag de maximale maandhuur bedragen voor een 

eengezinswoning uit de sociale woningbouw? 

Wed zijn toekomstprljzen van verbranden en storten 

van afval en welk deel is hlerop te besparen door af

valbewust te ontwerpen? 

WeJ. zijn de kostenconsequenties van de maatregelen 

die gekozen zijn ter preventie en hergebruik van BSA? 

Welke maatregelen in het ontwerpproces kunnen de 

kosten van de woning beperken? 

1.4 Het verwachte resultaat van het afstudeerprojekt 

Dit bestaat uit: 

1) Resultaat van het nderzoek 

a) Tabel van richtlijnen en maatregelen, voor een milieu

bewust woningontwerp; 

b) Enkele ideeen om de stichtings- en exploitediekosten 

van een woning te verlagen. 

• Dit punt wordt behandeld in deel 2 van dit verslag: DE ON

DERZOEKSRESULTATEN. 

2) Het ontwerp 
Een milleubewuste en betaalbare woning voor senio

ren met een AOW- of bijstandsuitkerlng. 

• Dit punt wordt behandeld in het verslag 'ontwerpfase' 

3) 
a) 

b) 

Een evaluaUe van het ontwerp 
De milieuprestatie in het algemeen van het ontwerp in 

vergelijking met de referentiewoning van NOVEM en 

met he! milieubeleid van de overheid; 

Resultaat van het toepassen van een set van maatre-

c) 

d) 
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gelen, die genomen zijn in het uiteindelijke ontwerp 

ter preventie en hergebruik* van bouw en sloopafval 

(BSA) : 

Schatting van de woonlasten van de ontworpen woni

ng; 

De kostenconsequenties van maatregelen die geno

men zijn in het ontwerp ter preventie en hergebruik 

van BSA; 

e) Hoe geschikt is de woning voor senioren? 

• Dit wordt behandeld in het verslag 'ontwerpfase'. 

De maatregelen en richtlijnen die genoemd zijn onder 1a, zijn 

verwerkt in een tabel. Deze tabel wordt in hoofdstuk 3 weer

gegeven. 

In de tabel staan de maatregelen en richtlijnen die de ontwer

per in zijn ontwerp toe kan passen. Het aspect milieu is opge

deeld in 4 thema's: aarde, weJ.er, lucht en vuur. Deze thema's 

keren terug in de tabel op stedebouwkundig niveau en op 

gebouwniveau. 

De ontwerper kan echter in zijn ontwerp nog zo veel maatre

gelen doorgevoerd hebben die energiezuinigheid, afvalpre

ventie* en -scheidlng of waterbesparing moeten bevorderen, 

maar zonder medewerking van de bewoners wordt er minder 

bereikt. 

Het Is hlervoor absoluut noodzakelijk de bewoner voorlichtlng 

te geven over de maatregelen die in het ontwerp zijn geno

men. Dit maakt de bewoners bewust van de milieuprestatie 

van hun woning. Maar niet alleen het ontwerp van hun woning 

moet uitgelegd worden, ook de positie die de woning inneemt 

binnen milieubewust bouwen moet duidelijk zijn. Tevens moet 

men zich bewust zijn van milieuproblemen en wat zij er aan 

zouden kunnen doen. 

Als men zich hiervan bewust is zal de stap kleiner zijn van 
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milieubewust bouwen naar mil ieubewust wonen, huishouden 

en denken. 



Hoofdstuk 2: Randvoorwaarden en 
uitgangspunten 
2.0 Randvoorwaarden 
1) De eerste randvoorwaarde wordt gevormd door de 

technische kwaliteitseisen die de overheid stelt aan 

een woning uit de sociale woningbouw sector. Deze 

staan vermeld in het bouwbesluit en warden hier als 

vertrekpunt aangehouden. 

N.B. Voor sociale woningbouw moeten ook "sociale" 

kwaliteitseisen gesteld warden naast de huidige tech

nische eisen. In dit onderzoek warden deze sociale 

eisen echter niet meegenomen. 

2) Ten tweede vormt het overheidsbeleid dat betrekking 

heeft op de huisvesting van de primaire doelgroep 

een randvoorwaarde. Hierbij staat centraal het bou

wen van betaalbare woningen voor de laagstbetaal

den ult onze samenleving. 

Wat specifieker wordt het beleid dat de gemeente 

Eindhoven heeft ultgestippeld omtrent de huisvesting 

van de primaire doelgroep aangehouden. Hiervoor 

geldt dat men de "scheefgroei" wil rechttrekken door 

onder andere ouderen te laten verhuizen naar 

geschiktere woningen. Dit houdt in dat mensen die te 

goedkoop wonen gestimuleerd moeten worden om te 

verhuizen, zodat de goedkope woning voor de primai

re doelgroep vrijkomt. 
De eisen die de overheid stelt aan de stichtingskosten 

van sociale woningbouw worden niet aangehouden. 

Wat de overheid betaalbaar vindt wordt losgelaten. Op 

dit gebied zal de schatting van het NIBUD aangehou
den worden voor mogelijk te maken woonkosten per 

maand door senioren. 

3) De derde randvoorwaarde is dat milieubewust bouwen 

minimaal inhoud dat de toekomstige eisen, die de 

4) 

2.1 
1) 

2) 

3) 

4) 

2.2 
1) 

2.3 
1) 
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overheid stelt in haar richtlijnen met betrekking tot 

haar milieubeleid (zie bijlage 4), gehaald worden en 

dat er gestreefd wordt naar een verder gaande 

milieuprestatie. Op het gebied van afvalbewust bou

wen warden in het ontwerp extra zware eisen gesteld, 

die boven de eisen van de overheid uitgaan. 

De mate van milieuprestatie wordt verkregen uit een 

vergelijking van milieuprestaties met de referentiewo

ning van NOVEM. 

De laatste randvoorwaarde is dat het ontwerp tot 

stand moet komen door gebruik te maken van het 

Seniorenlsbe/[127). Hierdoor zal de woning geschikt 

zijn voor senioren. 

ultgangspunten mllleubewust bouwen, zle bljlage 8 

Uitgangspunten voor milieubewust bouwen. Een over

zicht van de SEV, uit: Hsndleiding duurzsme woning

bouw, [20). 

Vuistregels van de schaal van BIM, Peter Schmid. 

Standpunten en uitgangspunten van de commissie 

Milieubewust Bouwen, zoals daze omschreven zijn in 

Minimslisereing van de milieubelssting in de woning

bouw, bl.iii tm. vi. 

Uitgangspunten M. Haas uit [73). 

Zie bijlage 8. 

ultgangspunten goedkoop bouwen 
De veronderstelling dat ideeen die in het ontwerppro

ces gegenereerd worden kunnen bijdragen aan een 

goedkope woningbouw, zie bijlage 8. 

ultgangspunten bouwen voor senloren 

Het Senioren!sbe/, zie (127]. 



Oeel2: 
De onderzoeksresultaten 

Hoofdstuk 3: resultaten onderzoek 
milieubewust bouwen 
3.0 inleiding 

3.1 onderzoeksresultaat milieubewust bouwen: 

overzicht van richtlijnen tm maatrsgelen, voor een 
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milieubewust woningontwerp 40 

Hoofdstuk 4: resultaten onderzoek 
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4. 1 resultaten onderzoek goedkoop bouwen: 75 
enke/e ideeen om de stichtings- en exp/oitatiekosten 
van een woning te verlagen 
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Hoofdstuk 3: 
Resultaten onderzoek milieubewust 
bouwen 

3.0 lnleldlng 
In dit hoofdstuk worden maatregelen en richtlijnen opgesteld 

die de ontwerper kan gebruiken om milieubewust te bouwen. 

De maatregelen en richtlijnen voor milieubewust bouwen spe· 

len zich af op verschillende niveaus. We kunnen ons hierbij 

richten op mondiaal-, continentaal-, landelijk-, provinciaal-, 

gemeentelijk-, stedelijk-, wijk/buurt-, woning- en bewonersni

veau. In dit projekt ligt het aandachtspunt alleen op 

wijk/ buurt- en woningniveau. 

De mogelijke maatregelen worden dan ook verdeeld in deze 

twee categorieen: 

A wijk/buurtniveau, hierin zit de stedebouwkundige situa

tie als onderwerp van studie 

B woningniveau 

Per categorie zal een zo compleet mogelijke lijst van maatre

gelen opgesteld worden. In het onderzoek krijgt het woning

niveau veruit de meeste aandacht. Niveau A is ondergeschikt. 

Dit komt doordat op dit niveau veel minder onderzoek is ge

daan en minder kennis aanwezig is. 

We onderscheiden de volgende onderwerpen waarbinnen 

maatregelen genomen kunnen worden: 

A)AARDE 
1) afval: preventie en hergebruik; 

2) bouwmateriaal: keuze van milieubewust bouwmateriaal; 

B) WATER 
1) gebruik van water 

C)VUUR 

1) gebruik van gas, en elektriciteit 

D) LUCHT 

1) binnenklimaat 

2) luchtkwaliteit 
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3.1 onderzoeksresultaat mllleubewust bouwen 

Overzicht van richt!ijnen en maatregelen, voor een milieube
wust woningontwerp 
Hieronder volgt de tabel waarin de richtlijnen en maatregelen 

zijn opgesomd. De tabel moet niet klakkeloos toegepast wor

den. Het dient met verstand gebruikt te worden als inspiratie

bron en handvat voor milieubewust bouwen. 
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OVERZICHTSTABEL VAN RICHTLIJNEN EN MMTREGELEN TER BEVORDERING 
VAN EEN MILIEUBEWUST WONINGONTWERP 

a. beperken ene- - dic:hte stedelijke bebouwlng waablj zoveel mogelljk woningen aan een andere woning grenzen 

rgiegebrulk - relatief weinig omhullend oppervlak ten opzic:hte van gebouwvolume 

- weren van sterke wind In de wijk door aanpassing van gebouwvorm en straatprofiel en zonodig 

plaatsen van windsc:hermen (bomen bijvoorbeeld) 

b. benutten on- - orienteer de woningen zoveel mogelijk op het zuiden 

eindige bronnen - maak gebruik van windenergie door de plaatsing van windturbines in de wijk 

c:. beperk ver

voersenergle 

a. terugdringen 
gebruik drinkwa

ter en terugdrin

gen hoeveelhe

den afvalwater 

- maak gebruik van zonneenergie met behulp van PV-panelen die in de wijk geplaatst worden 

- beperken grondverzet 

- ultgegraven grond op bouwterrein hergebruiken 

- stimuleer gebruik van de fiets 

- hemelwaterafvoer, afvoer badwater en keukenafvoer niet aanslulten op riolering maar water na filtering 
opvangen In opslagtank in kelder en hergebruiken als spoelwater voor de we:, om de tuln te besproeien 

- we: doorspoelen met grljs water 

- tuin besproeien met grljs water 

Wordt het regenwater en grijze water niet hergebruikt dan heeft het de priorltelt om dlt na filtering te 

lozen In het nabije oppervlaktewater. 

b. beperk vervui- - geen houtimpregnatie in de wijk 

ling grondwater 

c:. voorkomen 

piekbelastingen 

op riool 

- toepassen van begroeide daken met een grote opslagc:apac:ltelt van regenwater 
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a. natuurlijke 

situatie 

b. openbaar 

green 

c. recreatie 

d. dieren 

- Zo veel mogelijk de bestaande natuurlijk gegroeide karakteristieke landschappelijke elementen 

handhaven (rivieren, heuvels, dalen, etc.) 

- Behoudt zoveel mogelijk het bestaande green in de wijk (bomen, planten) 

- Reserveer een groengebied in de wijk 

- Pas gevel- en dakbegroeiing toe 

- Maak een terrain geschikt waar eigen voedsel verbouwd kan worden 

- Maak recreeren in de wijk mogelijk door voldoende groenvoorzieningen 

- trekroutes van vogels inventariseren en beschermen 

- dierlijk leven handhaven 

- nestelmogelijkheden aanbrengen 

- dakoverstekken toepassen 

- holle ruimten, zwaluwpannen 

- nestblokken aanbrengen 



e. routes voor 
langzaam ver

keer 

d. openbaar ver

voer 

c. winkels 

d. langzaam ver
keer versus ge
motoriseerd ver

keer 

e. afstand 

a hergebruik 

afval 

a hoeveelheid 

Zorg voor een dicht net van fiats- en voetgangersroutes en leg hier de nadruk op in de wijk. 

- Zorg voor een goede bereikbaarheid van de wijk met het openbaar vervoer. 

- Zorg voor stimulering van het OV door een goed net op te zetten van OV-lijnen en haltes op maximaal 

300m 

- Zorg dat winkels eenvoudig zonder gemotoriseerd verkeer bereikt kunnen worden. 

- Fietsroutes moeten een groter belang hebben dan routes voor gemotoriseerd privevervoer. 
- Routes voor voetgangers hebben een even groot belang als de fietsroutes. Seide zijn struktuurbepa-
lend. Maak voldoende stallings- en bergingsmogelijkheden voor fietsen 

- De auto moet een kleiner rol spelen in de wijk. Dit betekent minder straten en minder brede (4 m 

woon/werk verkeer en overig 3,5 m) wegen. 

- Zorg dat wonen en werken maximaal op fietsafstand van elkaar verwijderd zijn. 

- werken op fietsafstand van woning 

- mogelijkheid tot verblijven en recreeren direct in de woonomgeving 

- Hergebruik van organisch atval na compostering in wijk of (gemeenschappelijke) tuin 

- Zorg voor een plaats op loofafstand (60 m) waar afval (GFT, chemisch, papier, glas en grof atval) 

gescheiden ingezameld en afgehaald kan worden. 

- Zorg voor een effectief afhaalsysteem van atval de wijk uit 

- Anticipeer op de mogelijke verzameling en scheiding van kunststof- en metaalafval. 

- Winkel voor gerepareerd en herbruikbaar grof afval 

- Hergebruik van grijs water en regenwater: zie terugdringen afvalwater 

- Zorg voor een hoge mate van gemeenschappelijk bezit. Dit kan zijn: televisie, wasmachine, douche, 
toilet, barging, werkruimte, gereedschap of woonkamer. 

- minimaliseer leidinglengtes van riolering en nutsvoorzieningen 
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a hoeveelheden 

b. erfafscheiding 

a. beperk bo
demgebruik 

b. voorkom bo
demvervuiling 

c. voorkom uit

droging bodem 

1- straatverlichting: 

- Pas straatverlichting toe aan de gevels van de woningen. 

2- parkeren: 

- Een normale parkeerverhouding in een wijk is: 1 :1,2 (1 woning op 1,2 parkeerplaats). 
3- verharding: 

- Men meet streven naar zo min mogelijk verhard oppervlak 

- toepassen van een "milieutegel" met 75% grindvervanging door puingranulaat 
4- riolering: 

- Het beste is het als er geen rioleringstelsel aangelegd hoeft te worden. Composttoiletten en 

HWA's die afwateren in de directe omgeving (openbaar water) zijn de beste oplossing. Afvalwa

ter kan via een specie.al zuiveringssysteem behandelen en in de buurt in het openbare water 

afvoeren. 

5- terrain: 

- Hoeg het terrein zo min mogelijk op. 

heggen of onverduurzaamd hout 

- bouw compact in de stedelijke structuur: 
gunstige straatprofielen 

gunstige stapeling van bouwlagen 

gunstige inpandigheid en layout 

- gebruik geen bodemvervuilende materialen: 

geen kunststoffen toepassen in bodem 

milieuvriendelijke oevers toepassen 

geen olie gebruiken bij de bouw (geen bekistingsolie maar een zeepprodukt) 

- Terugdringen tote.le oppervlakte aan verharding in de wijk 

- De verhardingen van wegen, parkeerplaatsen en paden meet zo zijn dat het zoveel mogelijk regenwa-

ter doorlaat door toepassing van gerecyclede betontegels, houtsnippers of schelpmateriaal (achterpa

den e.d.) 



onderwerp richtlijn of maatregel 

OVERZICHTSTABEL VAN RICHTLIJNEN EN MAATREGELEN TER BEVORDERING 
VAN EEN MILIEUBEWUST WONINGONTWERP 

A beperken van 

de vraag door: 
- verhoogde thermische isolatie van dak, gavel, vloer, glas 

- begane grondvloer: 100 mm isolatie 

- langs- en kopgevel, dak: 100 mm of meer isolatie 

• extra isolerend glas 

• toepassen luiken of rolschermen 

2 - compartimentering van de ruimtes door: woonkamer als tuinkamer, afgesloten entree, gesloten 

trap vaar verdieping, thermostaatkranen op radiatoren op verdieping, gesloten zoldertrap 
3 • onderbreken koudebruggen door: fundering compleet inpakken met isolatle, vloerelementen 

gebruiken met oplegnokken, opleggen vloerelementen op foamglas. 

4 • verhogen kierdichtheid door: met zorg aanbrengen van een knevelsluiting en tochtprofielen bij 
ramen, deuren en dakvoet (niet met PUA). 

5 • het plaatsen van een tochtportaal voor de voor- en/of achterdeur 

6 • bouw woningen aan elkaar, geen vrijstaande woningen 

7 • voorkomen van mechanische keeling: 

• accumulerende massa benutten 

• toepassen (buiten-) zonwering 

• toepassen nachtventilatie 

- benutten beplantingen 

- warmte-afzuiging armaturen, apparatuur 

8 • toepassen energiezuinige bouwmethode: houtskeletbouw, kalkzandsteen 
9 • beperken leldingverliezen door beperking van leidinglengtes en isoleren van leidingen 

10 • energiebewust maken gebruiker door individuele regaling van klimaatcondities en energiever

bruiksmeting zo dicht mogelljk blj gebruiker plaatsen 
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onderwerp richtlijn of maatregel 

B benutten van 1 gebruik maken van passieve zonne-energie door: 

oneindige bro-
nnen: a verkaveling noord-zuid plannen (maximaal 25 graden afwijking near oost of west) met: 

- de ontsluiting op het noorden, 

- tuin op het zuiden en 

- belemmeringshoek s20 graden/zuid: maximaal 16 graden; Oost en West: maximaal 22 

graden 

b orientatie van de woning 

- woonkamer op het zuiden, 
- entree en keuken op het noorden, 
- hoge gevel op het zuiden, 

- lage entreegevel op het noorden, 

- dakraam zolder op zuidkant 

c glasoppervlak 

- zuidwoonkamer veel 
- zuidverdieping veel 

- entreedeur weinig 

- badkamer minimaal 
- serre op het zuiden 

d zonnewering 

- woonkamerramen en deur 

- verdiepingsramen 

e lichttoetreding 

- geringe vertrekdiepte 

- hoge ramen toepassen zodat zon diep in de woning kan doordringen 
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2 gebruik maken van aktieve zonneenergie door: 

a voorbereiden voor (latere) inbouw van een zonneboiler door: 
- orientatie dak op zuiden en hellingshoek ongeveer 45 graden 

- ruimte voor warmwaterboiler 
- voldoende draagkrachtige construktie 

b voorbereiden voor (latere) inbouw foto-voltaische installatie 

- rekening houden met bekabeling van paneel naar meterkast (in de toekomst niet meer 

nodig) 

3 benutten overige energiepotentieel op lokatie als waterenergie, stadsverwarming, windenergie, 

aardwarmte/energieoverschotten 
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onderwerp 

C installaties 

richtlijn of maatregel 

c 1 a) verwarmingsinstallatie: 

1) zonneboiler + HR-ketel met GIWEG-keur (elektrische ontsteking) 

low-NOx uitvoering 

c1b warm tapwmer voorziening: 

1) zonneboiler + HR-combiketel met GIWEG-keur (elektrische ontsteking), naverwarming met 

gas, low-NOx uitvoering 

met tapdrempel ~ 2.4 I/min. tbv watersparend douchen, etc. te combineren met zonneboiler 

watercirculatie temperatuur ; 75/55 graden 

grate enkelplaats radiatoren 

energiezuinige pomp 

geisoleerde CV leidingen in onverwarmde ruimten van: 

1) kurk 

2) minerale wol 

voorbereidingen voor aansluiting hot-fill wasmachine en vaatwasmachine 

geen open haard of allesbrander installeren 

c2 warmwaterleidingen voor tapwater 

geisoleerde opbouwleidingen (15 mm PE-schuim) 

korte leidingvoering (a.a. plaats verwarmingsapparaat) van warmwaterapparaat tot keuken en tot 

badkamer 

aparte dunne, geisoleerde warmwaterleiding naar keuken (10-12 mm) 

c3 overig 

elektrische apparatuur: energiezuinige versies 

elektriciteitsleidingen van PPC 

dranger op buiten- /haldeur 

tochtwering brievenbus 



1 verminderen 

gebruik 

• armaturen met doorloopbegrenzing 

- toilet met 61. stortbak en stoptoets (met KIWAkeur laag verbruik) I Gustafsbergsysteem of composttoilet 

- kranen met doorloopbegrenzers 

keukenkraan max. 10 I/min. 
andere kranen max. 8 I/min. en met parabolische sluiting 

- waterbesperende douchekop 6 I/min. lpv 1 O I/min 

- waterleidlng near de keuken<5m en dun (10-12 mm) 

- douche met thermostaetmengkraan met instelbere temperatuurstend 
- douche met instelbere tijdklok lnstelleren 

• liefst geen bad anders 70 I mllieuvorm 

- zichtbere waterteller (bljvoorbeeld in keuken) 

- aperte efvoer voor grijs water (badwater en hemelwater) mbv dubbele standleiding 

- voorbereiden voor latere inbouw: 

badefvoerwater naar toilet met aftappunten en T-stuk in rioolleiding 

- komposttoilet zonder waterverbruik 

- regenwater toepassen voor gebruik in toilet, 200 liter opslagvat installeren 

- afstand wermtebron-tappunt zo klein mogelijk houden 

- toepassen van een moderne wasmachine met weinig waterverbruik 
- toepassen van een geschelden waterleidingnet voor drink- en niet-drinkwater. 
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voorkomen van 

afval 

V1 Zorgen voor een lange levensduur van het gebouw door: 

• rekening te houden met toekomstige uitbreidingen door: ruimtereserveringen op 

terrein, constructie afstemmen op extra verdiepingen, rekening houden met uitbreiding 

capaciteit van installaties en daardoor grootte van de installatieruimte en voldoende 
capaciteit installaties; 

• zorg voor voldoende flexibiliteit door: meerdere indelingsmogelijkheden van ruimten 

mogelijk te maken in zowel ruimtelijke als installatietechnische zin en maak toekomstige 

verplaatsing van binnenwanden mogelijk; 
• bevorder multifunctionaliteit door de constructie af te stemmen op meerdere functies 

V2 Stem maatvoering en aansluitingen van produkten op elkaar af: Afval is moeilijk te voorkomen 

als de maatvoering van bouwprodukten niet op elkaar zijn afgestemd (15]. 

V3 Stem de maatvoering zoveel mogelijk sf op courante handelsmaten van bouwmaterialen en 

produkten. 

Stem deze maatvoering af op: 

• onderdelen die het meeste voorkomen; 

• plaatvormige materialen (materiaalverliezen in twee richtingen); 

• materialen die relatief kostbaar zijn; 

• materialen die moeilijk of niet te verwerken afval veroorzaken (15); 

• toekomstige plaatsing van deuren en kozijnen. 
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V4 Houdt de vormgeving en aankleding van de bouwmassa eenvoudig. Pas geen sprongen en 

hoogtevariaties toe. Complexe vormgeving leidt vrijwel altijd tot meer afval (15] . 

vs Ontwerp sen standaardtype woning en zorg voor weinig uitzonderingen (sen plattegrondty-

pe)[15] . 

V6 Ontwerp eenvoudige en duidelijke details: Voorkom details die bij de uitvoering ingewikkelde 

handelingen en veel vakmanschap vragen. Voorkom knip-. hak-, snij-, en zaagwerk op de 

bouwplaeits (15)/(8). 

V7 Stem de maatvoering, materiaalgebruik en detaillering af op het bouwsysteem dat de aannemer 

zal gebrulken (15] . 

va Overleg in een vroeg stadium met de aannemer: Wijzigingen in bestek en tekeningen tijdens de 

uitvoering leiden meestal tot extra afval (15] . 

V9 Voorkom haastwerk tijdens de uitvoering. Dit leidt tot extra afval (15]. 

V10 Zorg ervoor dat het bouwwerk zo snel mogelijk waterdicht is (15/37) 

V11 Afval trekt afval aan, dus ruim de bouwplaats regelmatig op (15) . 

V12 Pas een bouwsysteem toe waarbij de bouwonderdelen direct vanaf de wagen in het werk 

worden gebracht (16) . 

V13 Zorg voor prefabricage van leidingen in de afbouw (16). 

V14 Stel afbouwpakketten of deelpakketten samen (16). 

V15 Bescherm de bouwmaterialen tijdens de opslag tegen water en vuil : 

- drainage van de bouwplaats 

- snelle sluiting van de gevel 

- afgedekte materialen mogen niet nat worden door condens 

- zorg voor een schone en harde ondergrond (16). 

V16 Zorg ervoor dat de binnenwanden eenvoudig verplaatst kunnen worden. Dit voorkomt hak- en 

breekwerk en voorkomt dus een hoeveelheid afval (105,bl15). 

V17 afgepaste hoeveelheden (metselspecie) gebruiken 

V18 Na selectief slopen ook nabehandelen, dwz: afvoer verzorgen, bewaren op legate bewaar-, 

bewerkings- of verwerkingsinrichtingen. 
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voorkomen van V26 Laat het uitgangsmateriaal zo min mogelijk bewerkingen ondergaan. Bewerken veroorzaakt altijd 

afval afval door zaagverliezen of het produceren van onbruikbare stukken [9,bl78). 
V27 Kies bij paalfunderingen voor een in de grond gevormde paal [15] en anders voor prefab 

funderingspalen [15]. 

V28 Kies voor een plat dak of prefabkappen met weinig afval van pannen [15] . 

V29 Laat materiaal in bulkverpakkingen afleveren en niet in kleinschalige verpakkingen. Laat (ender)· 

aannemers zelf het verpakkingsmateriaal terugnemen. 

V30 Voorkom de toepassing van verzinkt staal in constructies die in aanraking komen met afstro-

mend regenwater. 

V32 Laat het bouwmateriaal aanvoeren op maat. 
V33 Gebruik geen polystyreen betonbekisting, want dit is moeilijk van beton te scheiden. 

V34 Zorg voor een nauwkeurige begroting van de hoeveelheden bouwmateriaal dat nodig is bij de 

bouw. Hierdoor treden er geen overschotten op. 

V35 Zorg dat de vorm van het gebouw klopt met wat er mogelijk is met het bouwmateriaal (schuine 

hoeken in bakstenen leveren altijd meer afval op dan gewoon de hoeken van 90 graden). 

V36 Toepassen van een gesloten container waarin lichte afvalsoorten opgeslagen worden 

V37 Niet toepassen van papieren met een coating (van o.a. was, kunststof of aluminium) 

het afval wat S1 Geef in het bestek aan waaraan de uitvoering m.b.t. verzamelen, opslaan en afvoeren meet 

ontstaat sch· voldoen [15). 

eiden S2 Gooi niet al het afval op een hoop, maar zorg ervoor dat atval gescheiden kan worden ingeza· 

meld (in zoveel mogelijk fracties: erg belangrijk voor de mogelijkheid van direct hergebruik" van 

materiaal) in de daarvoor bestemde containers en houd rekening met het ruimtebeslag van deze 

containers op de bouwplaats. Voorzie de containers van duidelijke voorschriften (15) . 

S3 Zorg voor een ruimte (0,3*0,6 m) in de keuken waar verschillende afvalbakken kunnen staan 

voor papier, glas, metaal, kunststoffen, textiel en klein chemisch afval [12,bl21)/(8) . 

S4 Zorg voor een plaats (0,5*1,0 m) van de GFT-container buiten de woning [12,bl21). 
S5 Onder of bij het aanrecht dient een kleine verzamelbak/emmer aangebracht te zijn voor het GFT· 

afval (12,bl21) . 
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S6 Zorg voor een opstelplek in de loop van een afvalbak voor papier, KCA', etc. met een vrije 

hoogte van minstens 0,6 m. Dit kan bijvoorbeeld bij de entree (mits goed vormgegeven), 

bijkeuken of aangebouwde berglng (12,bl21) . 

S7 De toegang tot de keuken mag niet uitsluitend via de woonkamer mogelijk zijn (ivm. weghalen 

vuilnis via de woonkamer) [12,bl22] . 

sa Pas een composthoop toe in de tuin (12,bl22]. 

S9 Zorg ervoor dat tijdens de bouw het KCA-afval tijdelijk kan worden opgeslagen om daarna ef te 

zetten naar een vergunninghouder (12,bl22) . 

S10 Zorg ervoor dat op de bouwplaats containers aanwezig zijn waarin het bouwafval gescheiden 

kan worden opgeslagen (8,bl15). 

S11 Zorg ervoor dat aannemers zelf hun afval van de bouwplaats verwijderen (8,bl15] . 

hergebruik van H1 Ontwerp herbruikbare produkten [15]: 
afval - Gebruik secondaire materialen, afvalprodukten voor het maken van nieuwe produkten; 

- Voorkom dat de materlalen van een produkt onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn 

(31,bl13); 

- Gebruik afwerkingen die eenvoudig van de ondergrond verwijderd kunnen worden (verf 
dus niet); 

• Voorkom zoveel mogelijk materialen die niet kunnen worden hergebruik, of waarvoor 

geen nuttige toepassing mogelijk is; 

- Pas geen materialen toe waarin stoffen zijn toegevoegd, die het restmateriaal tot 

waardeloos afval maken (geimpregneerd materiaal, aluminium met PVDF-lak, sandwich-

panelen, hout plaatmateriaal, beton met PUR); 

- Maak verbindingen bereikbaar en losneembaar (ook na verloop van jaren:[32,bl15) I 
bouw demontabel: 
- Geen kleine schroeven en bouten (dlchtgeschilderd of gecorrodeerd) 
- Niet instorten of infrezen van leidingen 

- Overweeg montagekozijnen/kozijnen die eenvoudig te demonteren zijn 

• Beperk het aantal verbindingen 
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- Kies mortals en lijmen waarvan de treksterkte kleiner is dan de treksterkte van het 

materiaal dat aan elkaar verbonden wordt. 

- Zorg ervoor dat bouwtekeningen nog beschikbaar zijn bij de sloop 

- Geef componenten een enkelvoudige functie (32,bl15) 

- Zorg dat minder duurzame componenten te vervangen zijn 

- Ontwerp een aanpasbare woning met een open bouwsysteem 

- Street near modulair bouwen en standaardisering van componenten en aansluitingen 

- Pas kleine en eenvoudige componenten toe, die in verschillende samenstellingen 

toepasbaar zijn 

- Pas een beperkt aantal verschillende componenten toe in een projekt (32,bl15) 

- Beperk het aantal soorten componenten 

- Pas voor alle wanden hetzelfde materiaal toe 

- Pas repareerbare componenten en materialen toe [32,bl15) 

- Vermijdt weggewerkte leidingen 

- Laat bouwmateriaal niet verontreinigen met vert, lijm, isolatiemateriaal, kunststoffen of 
verduurzamingsmiddelen (9,bl78) . 

- Geen lijmen en parkers toepassen in verbindingen (31 ,bl12) 

- Geen cementspecie voor metselwerk 

- Geen composietmaterialen toepassen (31,bl13) 

- Geen monollete (beton)bouw (31,bl13) 

- Pas componenten toe met een lange Jevensduur 

H2 Problemen voor hergebruik leveren [31 ,bl12/13]: 

- Verbindingsmiddelen als: spijkers, schroeven, lijm, kramplaten en deuvels. 

- Elektrische installatie: kabels, isolatie, bevestigingen, zekeringen, schakelaars en 

wandcontactdozen. Oplossing: reduceren leidingen, inbouw die snelle demontage 

mogelijk maakt. 

- Verwarming/sanit~r: waterleidlngen, verwarmingsleidingen, verwarmingsketel, leiding-

isolatie en sanit~ruitrusting 

- Overig: deur- en kozijn betimmeringen, sloten, glas, dichtingsprofielen, synthetische 

kleuren en lak, houtbeschermingsmiddelen en brandweringsmiddelen. 
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H3 Pas geen PUR-schuim toe, dit bemoeilijkt hergebruik (105,bl14]. 

H4 Zorg voor opnieuw te gebruiken verpakkingen en verpakkingsmaterialen (15] . 

HS Pas zo min mogelijk materiaal toe dat chemisch afval oplevert. Beperk het gebruik van kitvoe-

gen, impregneermiddelen, lijmen, etc. (15] . 

HS Gebruik afval dat bij de bouw nog gebruikt kan worden opnieuw, bijvoorbeeld houtafval (15] . 

H7 Gebruik materialen in het ontwerp, die als bouw- of sloopafval herbruikbaar zijn. Dit zijn: 

- puin 

- kunststof 

- hout 

- glas 
- metaalafval 

- papier en karton 

- groenafval, schone grond (16] . 

H7 Direkt hergebruik is altijd beter dan recycling langs omwegen. Verzamel zodoende houtrestanten 

op een pleats waar alle timmerlieden bij kunnen [ 16]. 

HS Gebruik betonpuingranulaat als toeslag in het beton. Dit kan maximaal 20% zijn (8] . 

H9 Pas RO-anhydrietgebonden gietvloeren toe als dekvloer of helemaal geen dekvloer als dat niet 
nodig is (8,bl14] . 

H10 Vermijd olien, kitten, lijmen, verfverdunningsmiddelen en PUA. 

H11 Wendt snijverliezen, restanten van minerale wol en andere bouwmaterialen aan voor gebruik 

elders. 
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a luchtkwaliteit 

lucht toe-en afvoer 

- toevoer van schone lucht 

- gespreide toevoer van lucht 

- veel ventilatieroosters met drukvereffening 

verdamping gevaarlljke stoffen 

- geen houtbeschermingsmiddelen met giftige stoffen 
- vluchtige stoffen vermeden? 

afdichting 

- goede afdichting vloersporingen (met band, en niet met PUR) 

- geisoleerd kruipluik met goede kierdichting en verzonken oog 

b vocht en schimmels 

condensvorming tegengaan door: 

- vermijding van koude bruggen 
- voldoende ventilatiemogelijkheden 

GFT-afval: 
- koele, afgeschermde plek voor tijdelijke opslag van GFT-afval 

c geluid, zie bijlage 5 

- spouwmuren zonder ankers 

- bevestiging waterleiding met geluiddempende beugels 

- plaatsing toilet naast die van de buren (woningplattegronden gespiegeld) 

- plaatsing ventilatieopeningen en ramen zo min mogelijk aan geluidsbron buiten de woning 
- geluidarme ventilatie(suskast) 

d straling 

- begane grondvloer goed afdichten met band (tegen radon)en kruipluik goad afdichten met verzonken 

oog 
- stralende materialen niet toepassen 



a beperk hoe

veelheid bou

wmateriaal 

b. pas secon

daire grond

stoffen toe 

c. gebruik mi

nder milieube

lasten materi

aal 

ONDERWER· 
PEN 

ALGEMEEN 

bouwmateriaal 

- compact bouwen 

• gunstige netto/bruto verhoudingen 

kringloopmaterialen: 

• gerecycled hout, glas, papier/karton, kunststoffen en metalen 

industriele reststoffen: 

- rogips, anhydrlet 

zie hieronder voor een uitgebreide beschrijving per bouwdeel 

tit. 114, NlBE lit. 46, SEY 

1) FUNDER1NG/BEGANE GRONDVLOER 

begane gro

ndvloer op 

vaste grond

slag 

2) geexpandeerde kleikorrels 2) schelpen, zand/geex- p

andeerde kleikorrels 

3) PE-folie 

lit. 131, Dordrecht 
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Ht. 26, F. Beetstra elndkeuze 

1) secondaire grondstoffen 1) secondaire grondstoffen 

gebruiken: bijvoorbeeld 20% puin- gebruiken 

granulaat in beton als grin-

dvervanger 

1) meer gebruik van vernieuwbare 

materialen zeals inheems hout en 

duurzaam niet-tropisch hardhout 

schelpen 

1) meer gebuik van vernieuwbare 

materialen zeals inheems hout en 

duurzaam niet-tropisch hardhout 

2) geexpandeerde kleikorrels 
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ONDERWER· Ht. 114, NIBE Ht. 46, SEV lit. 131, Dordrecht Ht. 26, F. Beetstra elndkeuze 
PEN 

funde- Europees naaldhout, onverduur- 1) hout met oplanger 1) houten palen met betonnen 1) houten peal met betonkop 1) Europees naaldhout met beton-
ringspalen zaamd 2) beton met puingranulaat opzetter en puingranulaat als 2) beton met granulaat nen oplanger met puingranulaat 

toeslag voor beton 2) beton met puingranulaat 

begane 1} houten balken + mineraalwol 1} keramische elementen 1} hout/houten vloerelementen 1} houten balken en vloerele-

grondvloer 2) .houten doos + cellulose menten 

2) houten doos en cellulose 

afwerkvloer 2) rogips anhydriet 1) rogips anhydriet 1) geen afwerking anhydriet dekvloer met gips en 1) geen afwerking 

2) rogips anhydriet (lastig bij PE-folie tussen ondergrond 2) rogipsanhydriet, waarbij contact 

slopen: voorkom menging met met overig steenachtigen wordt 

overig puin vermeden 

3) luchtdichting vloer ivm en- 3) luchtdicht tov. kelder 

ergie en radon 

koudebrug 1) doorgaande isolatie vloer- 1) fundering helemaal inpakken 1) koudebruggen voorkomen 

spouw (bijvoorbeeld met sch· 2) toepassen oplegnokken voor 

uimglas) vloerdelen 

1) doorgaande isolatie vloer-

woningscheidende wand-vloer 

kruipluik 1) luchtdichting (met toch- 1) ge'isoleerd, goede kierdichting 1) geen duimgat in kruipluik en 

tband, zonder duimgat) en verzonken oog luchtdichting 

2) DRAGENDE WANDEN (BOUWMUREN EN WONINGSCHEIDENDE WANDEN) 

dragende 1) houtskeletbouw 1) houtskeletbouw met afwer· 1) HSB + rogipsvezelplaten 

wand laag- king van rogips vezelplaten of 

bouw leem en ankerloze spouwmuur 

gestapelde 1) prefab betonelementen met 1} prefab betonelementen met pui-

bouw puingranulaat als toeslag ngranulaat als toeslag 

1) kalkzandsteen 1) kalkzandsteen 

1) gasbeton blokken 1) gasbeton blokken 
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ONDERWER- Ill. 114, NlBE lit. 48, SEV lit. 131, Dordrecht llt. 28, F. Beetstra elndkeuze 

PEN 

3) BlNNENWANDEN (AL OF NlET DRAGEND) 

binnenmuur 1) houten logs, niet verduur- 1) frame en beplating ipv ma- 1) frame + beplating van onver-

drag end zaamd of met boorzout ver- ssief hout duurzaamd hout of met boorzout 

duurzaamd 2) leembouw verduurzaamd 

3) rogipsblokken of kalk-

zandsteen 

binnenmuur 1) leemsteen 1) frame en beplating ipv ma- /aagbouw: 1) frame + beplating van rogips of 
niet-dragend 1) massief hout uit gematigde ssief hout 1) houtskeletbouw met rogips van Europees hout, onver-

streken, niet verduurzaamd of 2) leembouw (vezel)platen en naaldhouten duurzaamd 

met boorzout verduurzaamd 3) rogipsblokken of kalk· beschietlng 1) leembouw 

zandsteen gestspelde bouw: 1) houten logs 

1) kalkzandsteen 

1) gasbeton blokken 

1) leembouw 

1) prefab betonelementen met 

puingranulaat als toeslag 

4) GEVELS BlNNENSPOUWBlAD 

binnen- 1) leem, stroleem 1) houten elementen /ssgbouw: 1) houten elementen met ro-

spouwblad 1) hout uit gematigde streken, 1) leembouw 1) houten gevelvullende ele- gips(vezel)platen, onverduurzaamd 

niet verduurzaamd of met boo- menten met afwerking van of met boorzout 

rzout verduurzaamd rogips(vezel)platen of naald- 1) leembouw 

houten beschieting 

gestapelde bouw: 

1) kalkzandsteen 

dragend: 

1) gasbeton blokken 

1) leembouw 
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5) GEVELS BUITENSPOUWBLAD/BUITENAFWERKING 

massieve bui- 1) leem, stroleem 1) leem 

tenmuren 1) houten logs 1) houten logs 

buiten- 1) houten logs, niet verduur- 1) duurzaam hout 1) hout uit gematigde streken 1) western red cedar, vezelcem- 1) hout, onverduurzaamd, of met 

spouwblad zaamd of met boorzout ver- 1) leembouw entplaat of niet-tropisch hardhout boorzout 

duurzaamd 

wandafwerking binnen: buiten: bw~en: buiten: 

1) leemstucwerk 1) duurzaam hout 1) stuc op (stro-)leem- con- 1) houten schroten, niet ver-

1) kurk - afwerking buitengevel isolatie- structies duurzaamd 

1) houten schroten, niet systeem: 

verduurzaamd 1) keramische tegels 

pleisterwerk: - tegelbevestiging: 

1) rogips 1) mortal 

2) kalkmortel 

8) VERDIEPINGSVLOER/ZOLDERVLOER 

vloer 1) houten balken met vloerdelen, 1) houten elementen 1) houten draagconstructie 1) houten balken + vloerdelen, 

niet verduurzaamd of met bo- incluslef vloerhout niet verduurzaamd of met boorzout 

orzout verduurzaamd 

afwerking 1) helemaal niet 1) rogipsanhydriet 1) anhydrlet (lastig bij slopen: anhydriet met glps en PE-folie 1) geen afwerking 

2) anhydriet (bij gebruik van ro- badkamer- en toiletvloer: voorkom manging met overig 2) rogipsanhydriet zonder hechting 

gips) (2) 1) granito puin (bij een zwevende vloer- met de ondergrond 

constructie), bij winning mi-

nder nadelen dan cement 

1) geen afwerking 

balkon/ 1) duurzaam houten elementen 1) duurzaam houten elementen 

galerijvloer 
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7) WONINGSCHEIDENDE VLOER 

vloer 1) betonnen plaatelementen 1) houten draagconstructie met 

met puingranulaat als toeslag extra aandacht voor geluidisolatie 

1) houten draagconstructie 

inclusief vloerhout (let op goe-

de geluldlsolerende voo-

rzieningen) 

afwerking 1) anhydrlet afwerkvtoer bij anhydriet 1) geen afwerking 

een zwevende vtoerconstructie 2) rogipsanhydriet 

8) DAKEN 

dakvorm 1) hellend 1) hellend 

2) gekromd 2) plat 
3) plat 

dakplaten of 3) gewapend beton 1) vurenhouten delen, niet ver- p/af/Rauw he/lend: 1) houten delen (vuren) niet ver-

dakbeschot 3) cellenbeton (bij hoog- duurzaamd of met boorzout ver- 1) houten draagconstructie + duurzaamd of met boorzout 
ovencement) duurzaamd houten dakbeschot of stressed 

skin panelen 

he/lend: 
1) vuren delen 

2) hardboard (kunsthars ge-

bonden) 

constructie 1) hout, gematigd, niet verduur- hslll1f7d 1117 plat dttk: 1) vurenhouten balken + beschot 
zaamd of met boorzout verduur- 1) vurenhouten balken en dak- niet verduurzaamd of met boorzout 
zaamd beschot 
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dakbedekking plat: plat· plaVRauw he/lend: plat· plat· 

2) grasdak 1) EPDM-folie 1) EPDM-rubberfolie 1) EPDM + ballast van Eco-beton- 1) EPDM-folie 

3) EPDM-folie he/lend: he/lend: tegels he/lend: 

he/lend: 1) houten leien, riet verduur- 1) leien (hout, leisteen) 1) riet 

1) riet zaamd 2) riet 1) houten leien, onverduurzaamd 

2) shingles 2) EPDM-rubberfolie + vegeta- of met boorzout 

2) hout, onverduurzaamd tiedak 2) EPDM + vegetatiedak 

2) grasdak 

bevestiging 2) natuurlijke lijmen 1) losliggend met begroeiing 1) losliggend + vegetatie los met Eco betontegels 1) losliggend met vegetatie 

dakbedekking 2) losliggend met grind 

waterkerende 1) DPC-folie 1) EPDM 1) DPC 

aansluiting 2) EPDM-folie 

dampremmen- 2) perspapier 1) perspapier 

de folie 2) geolied papier 
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9) ISOLATIE 

lsolatie 1) stroleem, kokosvezel, sche- van begane grondvloer: 1) stroleem dsk: 1) stroleem 

lpen, kurk (geexpandeerd), zee- 1) schelpen 2) cellulose of geexpandeerde cellulose 1) cellulose 

gras, stro 2) minerale wol kurk 1) kurk 

2) cellulose vangevel: 3) perlite (los gestort) of sch-

1) kurk of cellulose uimglas (voor Aluminium folie isolatie voor bega-

van he/lend dak: koudebrugonderbreking) ne grondvloer 

1) cellulose of kurk 4) glaswol of steenwol 

van plat dale 

1) kurk 

2) minerale wol 

10) BUITENKOZIJNEN/RAMEN 

kozijn 2) gematigd hout, onbehandeld 1) duurzaam hout, onver- 1) naaldhout inlands, niet ver- 1) geschilderd vurehout, plaa- 1) onverduurzaamd naaldhout 

of met boorzout verduurzaamd duurzaamd naaldhout duurzaamd tselijk verduurzaamd met Borax-
2) naaldhout uit Noord-Europa, pil, bifluoride of benzalkonium-

niet verduurzaamd chloride 

1) duurzaam hout (robinia, we-

stern red cedar) onverduurzaamd 

raamdorpel 1) keramische tegels, natuur- 1) keramisch metselwerk, 1) keramische tegels 
steen of naaldhout natuursteen 

11) BUITENBEGLAZING 

glas 3) enkel of dubbel glas 1) LE-glas met gasvulling 1) twee lagen glas (als ac- 1) dubbel glas 
2) LE-glas met lucht hterzetraam of extra kozijn + 1) LE-glas met lucht of gasvulling ? 
3) dubbel glas isolerend binnenluik (voordeel: 

vermijden: enkel glas langere levensduur, geen coa-
tings ed.) 

zetten begla- 1) droge beglazing 1) droog beglazen (dus mbv 1) droge beglazing met EPDM rub-
zing bijvoorbeeld EPDM-rubber) ber 
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12) BINNENKOZIJNEN 

kozijn 2) gematigd hout, onbehandeld 1) naaldhout 1) naaldhout, inlands 1) onbehandeld naaldhout 

vensterbank 1) keramische tegels, natuur- 1) naaldhout, ongeschilderd of 
steen, naaldhout keramische tegels of natuursteen 

hang en slu- 1) vervangbaar hang en sluitwerk 1) vervangbaar en duurzaam hang 
itwerk over een langere periode en sluitwerk 

13) DEUREN/DORPELS 

buitendeuren 2) gematigd hout, onbehandeld 1) duurzaam hout, onver- 1) naaldhout (bijv. Lariks) - niet- tropisch multiplex, lariks of 1) niet behandeld naaldhout 

duurzaamd naaldhout oregon pine 

onderdorpel 1) hardsteen (badkamer)) 1) hardsteen - hardsteen 1) hardsteen 
1) Europees loofhout 1) hardhout (bijv. keuken) 1) hout 

binnendeuren 2) hardboard 1) karton met hardboard 1) naaldhouten frame+ har- - karton en hardboard 1) naaldhouten frame + hardboard 

dboard en karton-honingraat + karton 

14) BETIMMERINGEN 

buitengevel 1) naaldhout, niet verduur- zie ender punt 5: 

zaamd 1) onverduurzaamd hout, of met 
boorzout 

binnenwerk 1) hardboard (natuurlijk ge- zie ender punt 5: 

bonden met lignine) 1) rogips karton of vezelplaat 

1) rogips gipskarton- en gip-

svezelplaat 
1) houtwolmagnesietplaat 

1) naaldhout, niet verduur-
zaamd 

aftimmerlat 1) inlands naaldhout vurehout met watergedragen verf 1) beperken of pogen te vermijden 
binnen 2) naaldhout, onverduurzaamd 
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aftimmerlat 1) duurzaam hout 1) vermijden 

buiten 2) hout, onverduurzaamd 

keukenblok en 1) hout 1) naaldhout 1) hout, ongeschilderd 

keukenkastjes 

keuken aan- aanrechtblad 1) hardhout uit gematigde stre- 1) beukehout 

rechtblad 1) beukehout ken (bijv. beuken of essen) 

2) granite 
3) roestvrij staal 

trap 2) natuursteen voor binnen: 1) Europees naaldhout 

2) hout, gematigd 1) Europees naaldhout 
voor bulten: 
1) duurzaam hout 

traphekken, 2) gematigd hout binnen: - traphek: vurehout 1) Europees naaldhout 

balustrades, 1) Europees naaldhout - leuning: beukehout 
balkonhekken buiten: 

en leuningen 1) duurzaam hout 

15) SCHILDERWERKNERDUURZAMING alleen met milieukeur 

hout, bulten 2) natuurverf, lijnolie/harsbasls 1) natuurverf, kookverf 1) verf op lijnollebasis 1) boorzout 1) vermijden 

1) high solid 2) boorzout 
geen alkydverf 2) natuurverf, lijnoliebasis 

hout, binnen 2) natuurverf, lijnolie/harsbasis 1) onbehandeld, was, waterge- 1) bijenwasbeits 1) dispersie op minerale gron- 1) vermijden 

dragen natuurbeits dslag (silicaat) voor wanden en ? 
plafonds 

1) dispersie op waterbasis voor 

ramen en deuren 

muurverf binnen: 1) verf op plantaardige basis 1) vermijden 
1) witkalk (binnen en buiten) ? 
buiten: 

1) minerale verf, watergedragen 
natuurbeits 
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voorbehande- 1) geen 1) vermijden 

ling ste- 2) natuurimpregneer ? 
enachtige on-

dergrond 

aanraking 1) natuurimpregneer 1) grondverf (natuur-) + bla- 1) deze aanraking vermijden 

steen-hout nke lak cq jachtlak (natuur-) of ? 
EPDM-folie 

schilderwerk 1) natuurverf, duplex-systeem 1) staalstralen en 2 maal solid 1) duplex-systeem 

op staal 2) high-solid verf grondverf (bij grote weersinwerkin-

gen duplex verzinkt) 

16) OVERIGE BINNENAFWERKINGEN 

mortal 1 ) kal kmortel 1) kalkmortel 

1) rogips gipsmortel 1) rogips mortel 

afwerking vloer vloerbedekking 1) gebakken wand- en vloe- 1) sanitair: gebakken wand- en 

en wand 1) linoleum rtegels of nmuursteen vloertegels 

2) tegels 2) bouwbehang met methyl- 1) overig: zoveel mogelijk vermij-

behangwerk cellulose plaksel den 

1) papierbehang 3) granite (badkamer) 

frame wand- 1) inlands naaldhout 1) inlands naaldhout 

en pla-

fondsysteem 

pla- 2) leemstucwerk. gipskarton/ro- 1) rogipsplaat 1) rogips(vezel/karton)plaat 

fondafwerking gips of gipsvezelplaten 

2) houtwolmagnesiet, hou-

twolcement of gipsstuc 
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17) KIER- EN NAADDICHTING 

kier- en naad- naadafdichUng: 1) kitten op natuurlijke basis naden: 

dlchting 1) kokos, vilt, sisal (dammar, latex, lljnolie) 1) Vilt 

2) steenwol, PE-rolband, EPDM· 1) natuurprodukten als sisal, 1) sisal 

rubber kokos, vilt 1) kokos 

klerafd/chting: kieren: 

. 1) EPDM en EPT-rubber 1) EPDM/EPT-rubber 

elastische kit 1) siliconenkit acrylaatkit vermijden 

plastische kit 1) natuurkit vermljden 

tochtprofielen 1) natuurrubber 1) natuurrubber 

2) EPDM-rubber 2) EPDM-rubber 

18) DAKGOTEN 

goot 2) hout met EPDM bekleed (2) 1) getimmerde goat met EPDM 1) geen goot 1) hout met EPDM bekleed 

bekleed 2) naaldhout 

19) REGENPIJPEN 

regenpijp 1) PE of PPC 1) geen regenpijp PP(C) en ondereind van PPC of 1) geen regenpijp 

2) gres (nog niet kant en klaar Lero Pijp 2) PE 
op de markt) 2) PPC 

3) PPC 

4) PE 

20) RIOLERING BUITEN 

riolering 2) keramisch (gres) 1) gres 1) gres 1) hoofdleiding van beton + gra- 1) gres 
3) baton 2) PE, PPC, baton 2) PE nulaat + EPDM afdichtingen 2) PPC 

1) andere leidingen van PPC of 2) PPE 

PE 
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21) RIOLERING BINNEN 

riolering 1) PP/PE 1) gres 1) PPC, alleen de kleinste dia- 1) PPC of PE 1) gres 

2) PPC of PE meters 1) PPC 

1) gres 1) PPE 

22) SANITAIR 

sanitair 2) porselein toilet: 1) composttoilet 

1) Gustavbergsysteem 2) Gustafsbergtoilet 

2) regelbare spoeling 

kranen en douchekop: 

1) waterbesparend 

22) LEIDINGEN NUTSVOORZIENINGEN BINNENSHUIS 

elektriciteit 1) staal 1) halogeen vrije (elektra) Jeidin- 1) staal 

gen (niet van PVC) 

waterleiding 4) koper 1) koper 1) koper PP(C) of PE 1) koper 

4) staal 3) PE of PBT 

4) PE of PBT (==PolyBuTheen) 

gas 1) PP (PolyPropyleen, is bin- 1) staal 

nenkort mogelijk) 

1) staaJ 
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23) VOORZIENINGEN OP HET TERREIN 

erfafscheiding 1) begroeiing 1) heggen 1) onverduurzaamd vuren ev- 1) heggen 

1) onbehandeld naaldhout entueel geschilderd met waterge- 1) onverduurzaamd hout 

(sloophout, beperkte le- dragen verf 

vensduur) 

1) Karri (hardhout van planta-

ges uit Australii), een goede 

kwaliteit Lariks is ook te over-
wegen. Karri is geschikt voor 

paten, ook in het water staand 

terreinafwer- 1) schelpen verharde bestrating: Eko-betontegels 1) gerecyclede betontegels, hout-
king 1) gerecyclede betontegels snippers of schelpen 

2) betontegels, grastegels 

half-verhard: 

1) houtsnippers 

buitenberging 1) duurzaam hout 1) duurzaam hout 
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VERMIJDEN 

• ongescheiden storten van - fosforgipsplaten - grote hoeveelheden lijm - PVC- meterialen 
bouwafval - fosforgips - oplosmiddelrijke verven en lij- - bestrating van asfalt 

- plaatselijke verduurzaming van - lijmen met formaldehyde els men - PUR of andere materialen met 
bifluoride, TBTO bindmiddel - formaldehyde houdend spa- CFK's of HCFK's 

• totale verduurzaming van CCA • tropisch hardhout anplaat en andere formaldehyde - tropisch hardhout 
wolmanzout, improsol (BF) of - asbest houdende materialen - baton zonder puingranulaat 

creosootolie • PVC-folie • gebruik van CFK's of HCFK's - polystyreen met HCFK's 

·PVC - PUR met CFK's - geextrudeerde PS-platen, vaak - fosforgips(platen) 
- bestrating van asfalt - PUR met HCFK's (nog) met (H)CFK's (eventueel - food 
- half verharde bestrating van - overige schuimen met HC- geexpandeerde PS) - foodmenie 
grind FK's - food- en ijzermenie en wo- - standaard CV-ketel of -combiketel 

- tropisch hardhout - vinyl behang lmanzout of elektrische boiler 

- baton zonder puingranulaat - PVC-band - PVC voor binnen- of buitenriole- - formaldehyde houdende spa-

- polystyreen met (H)CFK's - neopreen ring of grepen anplaat 

- PUR - zinken dakgoot - loodslabben 

- spaanplaat - PVC of PVA regenpijp - loodmenie - multiplex uit hardhout 

• multiplex uit hardhout • multiplex uit hardhout • troplsch hardhout voor binnen 

• lood en buiten, tenzij uit duurzame pla-

·bitumen ntage met certificaat - wolmanzout 

• staal els gevelbekleding • PUR 
- zink els dakbedekking - alhydharsmuurverf - bitumen 

• PVC- en PUR-band - aluminium buitenbekleding - staal of aluminium als gevelbekle-
- fosfogips geextrudeerd PS ding 

• oplosmiddelhoudende lijm of • liever ontzwavelingsgips dan • zink als dakbedekking of dakgoot 
andere stoffen natuurgips - alkydverf 

- kunstharsgebonden spaanplaat - vinyl behang 
- lijmen met formaldehyde als bin-
dmiddel 
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- loodmenie - asbest 

- alkydverf - neopreen 

- vinyl(behang) - verduurzaming met TBTO, bifluo-

- standaard CV-ketel of -co- ride, improsol (BF), creosootolie 

mbiketel of elektrische boiler 
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N.B.1) 

De milieuclassificatie van het Nederlands lnstltuut voor Bouw

biologie en Ecologie (NIBE) is tot stand gekomen door bou

wmaterialen een waardering te geven. Dlt is aan de hand 

gedaan van de volgende criteria: 

CRITERIA WEEGFACTOR 

energieverbruik 4 
ultputting 4 

aantasting 6 

ingrepen 2 

emissies 8 
gezondheid 8 

levensduur 2 
hergebruik 6 

Door van elk materiaal na te gaan hoe zij scoren op de bo

vengenoemde criteria en met inachtneming van de weegfacto

ren kan een waardering (classificatie) gegeven worden aan 

het betreffende materiaal. Voor een brede onderbouwing van 

gegevens verwijs ik naar [80). 

N.B.2) 

De classificatie van de SEV is tot stand gekomen ult ervarin

gen met gerealiseerde projekten. Het is daardoor meer een 

lijst die voortkornt uit praktijkervaringen. Dit houdt onder meer 

in dat er gelet is op de kosten (dat wil zeggen de milieumaat

regelen moesten betaalbaar blijven) van het bouwen en wo

nen. Voor het samenstellen van de lijst is gebruik gemaakt 

van de ervaringen met de volgende projekten: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

MW2 (1 en 2) Maaspoort in Den Bosch; 

Schafbriihl in Tiibingen (Dultsland); 

Eko-bouw Goverwellen in Gouda; 

Woningen in Goirle; 

Ecodus en Delft; 

N.B.3) 

6) 

7) 

8) 

Het Groene Oak in Utrecht; 

Negen milieupremie-projekten in Rotterdam 

1991; 

Checklist milieuvriendelijk bouwen Nieuwbouw 

Dordrecht 1992; 

9) Bloemendaal in Den Haag; 

10) Maasvallei in Den Bosch; 

11) Milieubewust bestek van architectenbureau 

lnbo; 

De checklist uit Dordrecht is tot stand gekomen door een 

aantal projekten te analyseren. Dit zijn woningen uit de sociale 

huursector, premie woningen, sociale koopsector en vrije 

sector. Zodoende bestaat de checklist uit een brede opbouw 

van woningen. 

Ook deze checklist is -net als de lijst van de SEV- voort geko

men uit ervaringen ult de praktijk. 

N.B.4) 

Het doel van de checklist van F. Beetstra was het verbeteren 

van de milieuprestatie van een bestaande woning van de 

bouwonderneming GROOTEL. Het gaat dus over de omvor

ming van een woning. De maatregelen zijn echter ook te ge

bruiken voor nieuwe woningen. Vooral de onderwerpen ener

gie en water zijn ruim uitgewerkt. 

Het kostenaspekt speelde een belangrijke rol bij het opstellen 

van deze lijst. De gegevens zijn tot stand gekomen door mid

del van literatuurstudie. 

N.B.5) 

De cijfers in de tabel geven aan welke plaats de maatregel 

inneemt in de score. In eerste instantie zijn alleen die maatre

gelen meegenomen die het beste scoorden op milieugebied. 



Alleen als dit moeilijk toepasbare maatregelen waren is ook 

de tweede voorkeur gegeven of zelfs de derde. Oit is ook 

gedaan als de eerste en tweede voordeur qua milieuprestatie 

niet zoveel van elkaar verschillen. 

N.8.6) 

De cljfers die een rangschikking geven in de voorkeur zijn In 

de onderzoeken op een verschillende manier tot stand geko

men. Hierdoor zijn ze nlet met elkaar te vergelijken. Een eer

ste voorkeur die door de SEV wordt uitgesproken kan bij het 

NIBE op de tweede plaats staan omdat de SEV bij een bouw

onderdeel een bouwmateriaal niet heeft meegenomen in zijn 

overweging. 
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Hoofdstuk 4: 
Resultaten onderzoek goedkoop 
bouwen 

4.0 lnleldlng 
Door de decentralisatie van het beleid zullen de bevoegdhe

den en verantwoordelijkheden in de bouwsector meer op het 
niveau van de gemeenten komen te liggen. De overheid zal 

een controlerende houding eannemen. Zij heeft een ordenen
de en structurerende taak. Ordening in de zin dat de juiste 

wet- en regelgeving beschikbaar is en dat de verantwoorde

lijkheden zijn vastgelegd. Sturend waar het gaat om hulp als 

mensen in een achterstandsituatie niet -of niet helemaal- in 

staat zijn zelf in hun eigen woningbehoefte te voorzien. Oat 

gebeurt dan vooral met inkomensafhankelijke subsidies voor 
huren (individuele huur subsidie·: IHS) of kopen (premies voor 

koopwoningen) (89]. Ook de uitvoering zal meer een verant
woordelijkheid worden van de gemeente (87,bl14]. Objectsub

sidies zullen verdwijnen, de IHS zal blijven bestaan (98]. Deze 

subsidie zal nooit hoger zijn dan f 275,· per maand, en niet 

toegepast worden voor woningen duurder dan f 700,· per 

maand (88]. 
In de bouwsector is goedkoop bouwen een probleem. De 

overheid heeft publiekelijk toegegeven dat sociale nieuwbouw 

onbetaalbaar is geworden voor de doelgroep (91]. Cit heeft 

tot gevolg dat de overheid individuele huursubsidie meet ver
strekken. In 1992 ging het bij deze IHS om 960.000 woningen 

en een bijbehorend totaalbedrag van f 1.841 .000.000,·. Per 

woning is zodoende een gemiddelde subsidie gegeven van f 

1.919,· in 1992, (gemiddeld 160,· per maand) (90) . 

Er is een grote behoefte aan goedkope huurwoningen (87,bl· 

13/bl33). Vooral in de Randstad, Arnhem, Nijmegen en Eind

hoven is er een grote behoefte naar betaalbare woningen 
(89). In de Ontwerp Nota volkshuisvssting in dejaren '90 

wordt vermeld dat de lage inkomensgroepen extra aandacht 

verdienen. Deze groep maakt 50% uit van de totale aan

dachtsgroep. (87,bl18]. Deze nota is aangenomen als basis 

voor nieuw beleid voor de jaren '90 (89] . 

De prime.ire doelgroep bestaat netto ult 2, 7 miljoen huishou

dens (88,bl43). De huishoudens zijn onderverdeeld in alleen

staanden, eenoudergezinnen, en 'gezinnen': samenwonend, 
al dan niet gehuwd en al dan niet met kinderen. Duidelijk is 

dat vooral alleenstaanden en eenoudergezinnen zijn overver

tegenwoordigd bij de lage inkomensgroepen. 

In dit projekt wordt het huisvestingsprobleem onderzocht van 

de primaire doelgroep van beleid. Het doel in dit projekt is 

voor deze groep een goedkope maar ook milieusparende 

woning te ontwerpen. Tot nu toe lijken deze twee factoren 

elkaar uit te sluiten: milieusparend kan niet goedkoop zijn. 

Het probleem is dat de stichtingskosten van een milieubewu

ste woning hoger zijn dan een vergelijkbare standaard wo

ning. Dit komt doordat de verhoogde milieukwaliteit om een 
extra investering vraagt. De consument heeft zodoende een 

hoge drempel om milieubewust te wonen. Dit verhaal gaat op 

els we het alleen over de stichtingskosten hebben. Houden 

we ook rekening met exploitatiekosten, dan zou een milieube

wuste woning wel eens goedkoper kunnen zijn. 

Bij sociale woningbouw bestaan de kosten voor de bewoner 

uit de maandelijkse huurlast. Het kopen van een huis is in 

deze sector onmogelijk aangezien de banken geen krediet 

verlenen. De huur is opgebouwd uit een deel afschrijving van 

de stichtingskosten (vaste huurlast) en een deel voor de maa 

ndelijkse lasten van onderhoud, gas. water, licht en rioolhef

fingen (exploitatielasten). Willen we de kosten beperken voor 
het wonen, dan liggen op deze twee gebieden dus mogelijk

heden. 
Het zijn de stichtings- en exploitatiekosten die de hoogte van 

de huur bepalen in de sociale woningbouw. Daarom wordt in 



dit projekt de nadruk gelegd op het verlagen van deze kosten. 

Eigenlijk zouden we ook de milieuschadekosten (de kosten 

die gemaakt moeten worden om de schade die aan het milieu 
is ontstaan weer te herstellen) in de prijs moeten doorrekenen 

volgens het milieuoverleg van de Verenigde Naties in Rio de 

Janeiro van 1992 (101). Hoewel dit zeer gunstig zou uitvallen 

voor milieusparende woningen (99), is dit niet gedaan. De 
schadekosten zijn namelijk (nog) moeilijk concreet toe te 

schrijven aan een bepaalde kostendrager. Deze schadekosten 

kunnen erg hoog zijn. De jaarlijkse kosten aan milieuschade 

worden in West-Duitsland gesch8t op meer dan 100 miljard 

OM (100) . 

4.1 resultaten onderzoek goedkoop bouwen 

Enkele ideeiin om de stichtings- en exploitatiekosten van sen 

woning ts verlagen 

• 1 preventie bouw- en sloopafval: 

Het voorkomen dat waardevol bouwmateriaal veran

dert in afval betekent een besparing (16) . 

• 2 hergebruik van bouw en sloopafval 

Als niet al het afval als afval beschouwd wordt, maar 

een deel alsnog direct wordt gebruikt, is voor het pro

jekt iets minder materiaal nodig [16). 

• 3 Gescheiden inzameling (besparing ca. 37 gulden per 

ton afval) van: 

metaalfracties, Qevert bij verkoop ervan een 

besparlng op); 

chemisch afval, (zodat nlet achteraf geschei

den moet worden) [16) . 

• 4 Ervoor zorgen dat details eenvoudig uitgevoerd kun

nen worden. Mogelijkheden hiervoor kunnen zijn: Een 
paraplu aanbrengen boven de woning zodat kozijnen 

niet waterdicht hoeven te zijn en minder/niet be

schermd hoeven te worden tegen weersinvloeden 

• 10 

• 11 

• 12 

• 13 
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[126). 

Het inzetten van efficientere produktiemethoden [87, 

bl16). 

Het terugdringen van de factor arbeid [87,bl16) 

De onafhankelijkheid van weersomstandigheden min

der vorst- regen- en windverlet [87,bl16). 

Het besparen op gasverbruik door een meergezinswo

ningtype toe te passen en een compact ontwerp (90,
bl 111). Ten opzichte van een vrijstaande woning kan 

zo 2,5 maal zoveel gas bespaard worden. 

Besparen op beheer- en onderhoudskosten door een 

beter ontwerp. In 1993 waren die bedragen 238 en 
970 gulden per woning uit de sociale sector. 

Afwentelen grondkosten op gemeente of op draag

krachtigen in de wijk [ 111). 

Meer casco en minder inbouw, zod8t bewoners even

tueel zelf werkzaamheden kunnen verrichten [ 111). 

Minimalisering van de afmetingen [111). 

Het verstrekken van een subsidie van andere ministe

ries anders• dan volkshuisvesting aan de woningbouw. 

Zo is een subsidie door het ministerie van WVC denk

baar op milieubewust bouwen. 

Besparen op grondkosten door compact bouwen. 

Besparen op de fundering door licht te bouwen 

Een eenvoudige vormgeving met weinig verspringen

de elementen. 

Een sober niveau van afwerking. 

Grote herhaling van dezelfde elementen. 

Technische installaties met een hoog rendement toe

passen. 

Warmteverlies tegengaan door goede isolatie, com

partimentering en kierdichting. 

Gebruik make van waterbesparende douchekop en 

doorstroombegrenzers op kranen. 

Gebruik maken van passieve zonneenergie door bin

nenlaten van zonnestraling in woning. 
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Bijlage 1: Definities 

ABR 
Algemene BedrijfsReserve: Reserve waarin corporaties 

en gemeentelijke woningbedrijven jaarlijks vaste be

dragen en exploitatiesaldi dienen te storten. De ABR 
mag uitsluitend gebruikt worden voor doelen in het 

belang van de volkshuisvesting (90,bl133). 

actieve zonneenergie 

afval 

Het opvangen van zonnestraling door installaties en 

het omzetten van daze straling in energie. 

Een begrip dat niet als zodanig in de wet wordt be

schreven. Hier wordt onder afval verstaan: datgene 

wat na een activiteit als overtollig overblijft, of wegge

worpen wordt (14,bl7). Zie ook 'afvalstoffen'. 

afvalstoffen 
We spreken van afvalstoffen als de stof/het produkt 

voor niemand meer een bruikbare functie kan vervul

len. 

besteedbaar inkomen 

Het netto jaarinkomen van hat hoofd van hat huishou

den en eventuele partners en kinderbijslag. Dit bedrag 

is inclusief de 13' maand, winstdeling, vakantiegeld en 

werkgeversdeel/tegemoetkoming ziektekosten. Er is 

geen rekening gehouden met belastingaftrek. 

biologisch bouwen 
Biologisch bouwen en wonen richt zich op de gezond

heid van de bouwers, bewoners en/of gebruikers. Ma-
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teriaalkeuze wordt getoetst aan gezondheidscriteria, 

daarnaast worden o.a. energie-inhoud, winningswijze 

en -plaats en regenereerbaarheid bij de afwegingen 

betrokken. Een gebouw wordt als derde huid be
schouwd en toxische materialen worden afgewezen. 

Extra aandacht is er voor onderwerpen als statische 

oplaadbaarheid van materialen, elektrische en magne

tische velden ten gevolge van elektriciteit en de lnvloe
den van terrestrische straling (de zgn. aardstralen). 

bio-ecologisch bouwen 

Bio-ecologisch bouwen (ook wel integrale architectuur 
genoemd) is een samenvoeging van blologisch- en 

ecologisch bouwen. Zowel de gezondheidsaspekten 

als kringloopprincipes spelen daarbij een rol. 

BSA: bouw-en sloopafval 

Afval dat vrijkornt bij hat bouwen en bij het slopen van 

bouwwerken. 

duurzaam bouwen 
Duurzaam bouwen is een afgeleide van het begrip 

duurzame ontwikkeling van het NMP. Duurzaam bou

wen is erop gericht om de gezondheids- en milieu

effecten als gevolg van het bouwen, de gebouwen en 

de gebouwde omgeving te reduceren. 

duurzaam bouwmateriaal 

De duurzaamheid van een bouwmateriaal is het ver

mogen daarvan om in zijn toepassing en onderhevig 

aan bepaalde degradatiefactoren, te blijven voldoen 

aan bepaalde prestatieeisen, eventueel door het pie

gen van onderhoud [37,bl7). 

duurzame ontwikkeling 

Een proces van verandering, waarin het gebruik van 

hulpbronnen, de richting van investeringen, de orien-
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tatie van technologische ontwikkeling en institutionele veran

dering alle met elkaar in harmonie zijn en (alle) zowel 

de huidige als de toekomstlge mogelijkheid vergroten 

om aan menselijke behoeften en wensen tegemoet te 

komen. [Brundtland rapport "Our Common Future") 

direct hergebruik 

Hergebruik waarbij het bouw- of sloopmateriaal weer 

met dezelfde of gelijkwaardige functie wordt ingezet, 

waarbij ze eventueel warden opgeknapt en bewerkt. 

energie extensivering 

Een van de drie hoofdlijnen waartangs duurzame ont

wikkellng gestalte meet krijgen; energiebesparing, 

verhogen van de energie-efficiency en het inzetten van 

duurzame energiebronnen. 

exploitatiekosten 

De kosten die ontstaan tijdens het gebruik van de 

woning, zeals: gas, water, energie, klein- en groot 
onderhoud en rioolheffingen. 

huishouden 

Elke alleenstaande en tevens elke groep van twee of 

meer personen die in huiselijk verkeer samenwonen 

en die aan gemeenschappelijk huishouden voeren, 

met dien verstande dat elk gezin sowieso als apart 

huishouden is opgevat (90,bl134). 

hergebruik 

Het toepassen van afval (of daaruit afgescheiden of 

bereide componenten) voor het doel waarvoor de 

oorspronkelijke stoffen of materialen bestemd waren, 

of voor een overeenkomstig doel (14,blSJ. 

individuele huursubsidie 

Rijkssubsidie die wordt verstrekt aan huurders, die in 

verhouding tot hun inkomen, te duur (meeten) wonen. 

integraal ketenbeheer 

Een van de drie hoofdlijnen waarlangs duurzame ont

wikkeling gestalte meet krijgen; het sluiten van stof

kringlopen in de keten van grondstof-produktie

proces-produkt-afval en de bijbehorende emissies. 

kwantitatieve afvalpreventie 

Onder kwantitatieve afvalpreventie wordt verstaan het 

voorkomen van het ontstaan van afval, of het beper

ken van de hoeveelheid onvermijdbaar afval. 

kwalitatieve afvalpreventie 

Het verbeteren van de kwaliteit van het afval dat on

danks kwantitatieve afvalpreventie ontstaat, zodanig 

dat dit na bewerking opnieuw kan worden gebruikt in 

een vergelijkbare of andere toepassing. 

kwaliteitsbevordering 

KCA 

Een van de drie hoofdlijnen waarlangs duurzame ont

wikkeling gestalte meet krijgen; het bevorderen van 

kwaliteit (boven kwantiteit) van produkten, produktle 

processen, grondstoffen, afval en milieu met het oog 
op een langere benutting van stoffen. 

Klein Chemisch Afval. Hieronder vallen: afgewerkte 

olle, batterijen, oliefilters, restanten van: vetten, diesel

en huisbrandolie, hydraulische olie, remvloeistoffen, 

smeerolie, ontkistingsolie, chemische bouwstoffen 

(zeals morteltoevoegingen) houtverduurzamingsmid

dellen, voegkitten, montagelijmen/kitten, verf, primers, 

kleurstoffen, verdunningsmiddelen/oplosmiddelen, 

soldeervet- en pasta, zoutzuur, foam en reinigingsmid

delen. 



milieu 

Het milieu is het geheel van voorwaarden waaronder 

mensen, dieren en planten zich kunnen ontwikkelen. 

Nog duidelijker wordt het begrip 'milieu' wanneer het 
negatief wordt benaderd met een definitie van mi

lleuproblemen (15,bl13). 

milieubelastend 

Aktiviteiten die ecologische evenwichten dermate aan

tasten dat ze schade veroorzaken in het milieu. 

milieuschadekosten 

Kosten die gemaakt moeten worden voor het herstel

len van het milieu ten gevolge van milieubelastende 

aktiviteiten. 

milieuproblemen 

Dit zijn problemen die ontstaan wanneer de mens zijn 

omgeving zodanig beinvloedt, dst zijn elgen welzijn of 

dat van de natuur (eco-systemen, planten- en dieren
wereld) wordt aangetast en In zijn functioneren wordt 

bedrelgd (15,bl13) . 

passieve zonneenergie (gebruik maken van-) 

sloop 

Het opvangen van zonnestralen door niet-installaties 
en de direkte aanwending daarvan voor de verwar

ming van ruimten. 

Door afbraak aan de woningvoorraad onttrekken van 

woning(en) (90,bl136]. 

stichtingskosten 

De kosten van het in eigendom verkrijgen van een 

(nieuwbouw-)woning. Hieronder vallen: de koopsom, 

de aanneemsom, de kosten van een centrale-verwar-

sociaal 

pagina 81 

mingsinstallatie, een liftinstallatie en andere onroeren

de installatie, de kosten van meerwerk, de kosten van 

risicoverrekening .. het architectenhonorarium, de ko

sten van dagelijks toezicht, een bedrag wegens rente
verlies tljdens de bouw, de aansluitlngskosten, de 

legeskosten, de overdrachtsbelasting, de notaris- en 

makelaarskosten en de grondkosten [90,bl136). 

1) Tot aaneensluiting geneigd: 

2) in groepen levend: 

3) het gezamenlijk !even: 
4) betrekking hebbend op de menselijke samenleving 

en de menselijke maatschappij; 

5) de verhoudingen, het gezamenlijk leven, de vormen 

en toastanden daarin. 

sociale woningbouw 

Woningbouw die: 

1) geschikt en bruikbaar is voor de huldige en toe

komstige primaire doelgroep van beleid. 

Dit houdt een ding in: 

1) De woning meet voldoen aan een mlnimaal kwali

teitsniveau voor een maximum prijs. 

(sociale woningbouw)2 

Woningbouw die: 

1) geschikt en bruikbaar is voor de huidige en toe
komstige primaire doelgroep van beleid. 
2) geen milieuschade veroorzaakt. 

Dit houdt twee dingen in: 

1) De woning meet in ieder geval voldoen aan een 

minimaal kwaliteitsniveau voor een maximum prijs. 
2) De woning meet het milieu zoveel mogelijk sparen. 

verwerking (van afval) 

De laatste schakel in de afvalverwijderingsketen, bij-
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woning 

voorbeeld verbrending. De term verwerking wordt ook 

gebrulkt als aanduiding voor afvalbehandeling in het 

algemeen, met inbegrip van eventuele bewerking (14, 
bl9) 

Een gebouw of deel van een gebouw dat volgens de 

bouw of verbouw blijvend is bestemd voor permenen

te bewoning door een- of meerpersoonshuishoudens. 

Bovendien is onder andere vereist dat bij de bouw of 

verbouw, of aan de op dat moment bestaande bouw

technische voorschriften voor woningen is voldaan 

[CBS] . 

woningdeler 

lemend is een woningdeler als hij of zij samen met 

enderen in een huis woont en ook samen de woonko

sten dealt. Men betaalt verder zelf voor wat gebruikt 

wordt. Woningdelers hebben geen relatie met elkaar 

waarin boodschappen voor elkaar worden gedaan en 

elkaars spullen worden gebruikt zonder een tegenpre

statie. 



Bljlage 2: 
Voorlopig programma van eisen 

We onderscheiden het stedebouwkundig programma- en het 

bouwkundig programma van eisen. 

STEDEBOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN EISEN: 

• Grenzen van de bebouwing: 

De bouwlokatie is het gehele Picusterrein te Eindhoven. De 

grenzen aan de bouwlokertie worden gevormd door de Ton

gelresestraat, de Kanaaldijk, de Tenierslaan en de Willem van 

Konijnenburglaan, zie {19}. Dit terrein is ongeveer 4 HA groot 

als we er vanuit gaan dat de Praxis behouden blijft. 

• De bebouwingsdichtheid meet 50 woningen per hectare 

zijn. In het totale gebied zullen zodoende 200 woningen 
gebouwd meeten worden. 

• Er mogen in het plan niet meer dan 5 bouwlagen worden 

toegepast. 

• Op te nemen functies: 

o Tweepersoons seniorenhuisvesting, ook geschikt 

voor een persoon 

o 50% wonlngen uit de vrije sector voor niet-senioren; 

o Extra wlnkel in lokatle voor dagelijkse inkopen. 

•Type huisvesting: Sociale woningbouw: HAT-eenheden met 

gemeenschappelijke voorzienlngen, en vrije sector: zelfstandi
ge HA T-eenheden. 

• Financieringscategorie: Sociale huursector en vrije sector. 

• Woninggrootte: <?:50 m2
• 

BOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN EISEN: 

Het bouwkundig programma van eisen Is opgebouwd uit de 

volgende punten: 

0 A: De woning moet voldoen aan bepaalde minimum kwali-
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teitseisen en meet de volgende functies herbergen: 

o woonkamer 

o sfaapkamer 

o (gemeenschappelijke) keuken 

o sanitair 

o (gemeenschappefijke) barging; 

a B: De woningen meeten mllieubewust zijn; 

a C: De woning meet voldoen aan technische eisen die 

gesteld worden door senioren (=55+); 

a D: De woning meet goedkoop zijn; 

a E: De bebouwing meet een architectonische kwaliteit heb

ben; 

a F: Overige eisen. 

In dit programme worden 5 hoofdeisen gesteld aan de wo

ning. Dit zijn de punten A, 8, C, D, E en dan F. Dit is ook de 

volgorde van belangrijkheid. Het gaat er in eerste instantie om 

dater een kwalitatief goede woning ontstaat. In de tweede 

plaats meet de woning milieubewust zijn. Pas hierna komen 

de eisen die senioren stellen en tenslotte meet de woning 

goedkoop zijn en een architectonische kwaliteit bezitten. In 

het ontwerpproces wordt ook rekening gehouden met deze 

volgorde van belangrijkheid. 

Hieronder worden deze punten verder uitgelegd. 
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o A: Minimum kwaliteitseisen 
Dit houdt in: • Het bouwbesluit hanteren als uitgangspunt; 

• De woningen moeten een extra goede ge

luidsisolatie hebben. Dit houdt in: 

geluidwerlng gevel 

verblijfsgebieden in woningen 

gewone 

woning 

20 dB(A) 

l(lu) <?: + 5 dB 

l(co) 

tussen kamers in woningen 

l(lu) 

l(co) 

L(IA) (installatielawaai) 

sanitair 

tussen woningen 

toilet 

mechanische ventilatie 

CV 

L(IA) in woningen 

tussen ruimten 

Bron: (18) 

<?: + 10 dB 

<!: - 20 dB 

~ -20 dB 

geluidarme 

woning 

25 dB(A) 

<?: +10 dB 

<?: +15 dB 

~ -15 dB 

~ -15 dB 

s 30 dB(A) 

s 25 dB(A) 

s 30 dB(A) 

s 25 dB(A) 

s 30 dB(A) 

Hiervoor zullen verschillende maatregelen getroffen moeten 

worden. Deze maatregelen zijn te nemen op het niveau van 

de lokatie en het ontwerp. De bewoners spelen ook een grote 

rol. 

Maatregelen die genomen kunnen worden met betrekking tot 

geluid staan in bijlage 5. 

o B: Milieubewust 
Dit houdt in: 

a) Bewust omgaan met BSA; 

b) Een juiste keuze voor bouwmaterialen; 

c) 

ad a) 

Bewust omgaan met energie, water, installaties, de 

woningindeling, gezondheid van de bewoners en een 

gezonde inrichting van de stedebouwkundige lokatie. 

• Hieronder wordt een scherpere eis verstaan dan de over

heid stelt (ten opzichte van 1990): 

beleidslijn A 

geen 2.5% in 2000, maar 20% vermindering in 1995 

beleidslijn B 

geen 90% in 2000, maar 90% toename in 1995 

beleidslijn C 

geen 5% preventie in 2000, maar 20% in 1995 

De maatregelen die hiervoor genomen moeten worden staan 

vermeld in de tabel van deel 2, ender 'afval'. 

ad b) 

• Hieronder wordt verstaan het toepassen van bouwmateriaal 

dat als meest mllieusparend alternatief naar voren komt in 

Nederlandse onderzoeken naar een milieubewuste keuze voor 

bouwmaterialen. Welke bouwmaterialen dit zijn staat vermeld 

in de tabel van deal 2. In de meest rechtse kolom worden de 

milieubewuste bouwmaterialen gekozen voor dit afstudeerpro

jekt. 

ad c) 

• Dit houdt onder andere in: 

o Het verminderen van het huidige energie- en waterver-



D 

D 

D 

D 

bruik in de woning ten opzichte van het verbruik in 
1995; 

Het toepassen van onelndige energiebronnen zeals 

zonneenergle; 

Het toepassen van installatles met een zo hoog moge

lijk rendement en een zo laag mogelijke uitstoot van 
schadelijke stoffen; 

Een woningindeling WMrin leidinglengtes zo kort mo

gelijk gehouden worden en gebruiksarme ruimten 

grenzen aan de geluidsbelasting van buiten; 

Het WMrborgen van de luchtkwaliteit, tegengaan van 

vocht en schimmels en het weren van geluidsoverlast; 

Maatregelen die genomen kunnen worden om dit te bereiken 

worden vermeld in de tabel uit deel 2. 

o C: Senioren 
• Wat. betreft de kwaliteit worden er minimumeisen gesteld 

aan de seniorenwoning. Deze minlmumeisen worden weerge

geven in het Seniorenlabelvan de SEV. Voor de specifieke 

eisen verwijs ik near deze literatuur [127). 

o D: Goedkoop 
• Dit houdt in dat de woning voor de bewoner(s) niet meer 

mag kosten dan f 660,- per maand. Dit is het totaal van alle 
kosten. Hierin zitten dus ook de exploitatiekosten: kosten van 
energie, water en gasverbruik, kosten van onderhoud, etc. Zie 

verder bijlage 7: Uitgsngspunten goedkoop bouwen. 

o E: Archltectonische kwalltelt 
• Er meet een omgeving ontstaan die interessant is voor de 
mens en aansluit bij de menselijke mast en beleving. Dit 

houdt concreet in: De bouwhoogte mag maximaal 5 lagen 

zljn, de wegbreedte maximaal 7 meter. Tevens moeten de 

bewoners het ldee hebben dat hun woning speliaal is en niet 
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opgaat in de massaliteit van het geheel. 

• De vorm van de bebouwing meet de aparte uitstraling heb

ben van een specifieke architectuur, die anders is dan het 

standaard rijtjeshuis en verwljst nMr milieubewust bouwen. 

• Het is van groot belang dat de bewoners trots kunnen zijn 

op het gebouw WMrin ze wonen. Een herkenbare en met 

aandacht ontworpen entree met ha! geeft bewoners en bezoe

kers het gevoel dat. ze welkom zijn. Tevens zal dit waarschijn

lijk leiden tot regelmat.iger onderhoud en schoonmaken. 

o F: Overig 
• Er zal in het ontwerp gestreefd moeten worden naar een 

hoge mat.e van controleerbaarheid van het openbare- en 

semi-openbare terrain. Dit meet tot stand komen door over
zichtelijke plekken en een geed zicht op deze plekken vanuit 

de woning, goede verlichting 's avonds, de mogelijkheid tot 

sociale ontmeetingen in de directe omgeving van de woning 

en een lichte mate van sociale controle door de bewoners. 

• Het ontwerp zal inspirerend meeten zijn voor de huidige 
bouw. Dit betekent dat niet altijd aan het bouwbesluit voldaan 

kan worden. Directe uitvoering van het uiteindelijke plan zal 
zodoende niet meteen mogelijk zijn. Het definitieve ontwerp 

moet op de grens liggen van wat direct uitvoerbaar Is en wat 

in de toekomst uitvoerbaar moet zijn. 

• Er meet gestreefd worden naar een hoge mate van ge

meenschappelijkheid in het ontwerp. Hiermee wordt bedoeld: 

a. Streven near zoveel mogelijk gemeenschappelijk gebruik 

van huishoudelijke voorzieningen. Hieronder kunnen vallen: 

- wasmachine; 

- (televisie); 

- gereedschap; 



pagina 86 

- schoonmaakuitrusting- en middelen. 

b. Gemeenschappelijk gebruik van (semi) openbare ruimten 
direct om de woning. Hieronder kunnen vallen: 

- keuken; 

- bergingen/opslagruimtes (voor afval, fietsen); 

- tuinen; 

- ontsluitingswegen. 
c. Een plattegrond die gericht is op gemeenschappelijkheid 

door concentraties van ruimtes om een semi-openbare ruimte 

heen. 

•In de stedebouwkundige situatie moet gestreefd worden 

naar een zo hoog mogelijke bebouwingsdichtheid waarbij de 

bewoners toch de mogelijkheid behouden om gebruik te ma

ken van een tuin. Deze tuin moet zo dicht mogelijk bij de 
woning liggen: maximaal 50 horizontale meters en met inacht

neming van het behoud van het sociaal welbevinden. 

• Het streven naar het stimuleren van het sociaal welbevin

den van de bewoners is eveneens een eis. Het behoudt van 

het sociaal welbevinden houdt in dat de bebouwlng in ieder 

geval geen onmenselijke maten af verhoudingen bevat en dat 

iedere bewoner een eigen specifieke plek heeft die herken

baar is in het totaalbeeld van de bebouwing. Ook moet iedere 

bewoner kunnen beschlkken over een stuk tuin en moet men 

zich veilig voelen. 
Natuurlijk moet hier veel meer onder vallen, maar in dit atstu

deerverslag wordt dit ingeperkt tot de technische mogelijkhe

den waar de ontwerper invloed op heeft. Dit terwijl andere 

aspekten, zoals de hoogte van het inkomen, de maandhuur 
van de woning, de medebewoners en individuele problemen 

waarschijnlijk ook een grote rol spelen. 
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Bijlage 3: 
woning te Ecolonia van BEAR-architec
ten, Alphen aan den Rijn 

lnleldlng 
Een projekt dat bezocht is, is ECOLONIA in Alphen aan den 

Rijn. Er zijn hier 101 duurzame woningen gerealiseerd door 

negen verschillende architecten . 

ECOLONIA is een woningbouwprojekt waarin de beleidslijnen 

van de overheid worden uitgewerkt. De beleidslijnen bestaan 

uit: integraal ketenbeheer, energieextensiveri'lg en kwaliteits

bevordering. Hiermee tracht de overheid de milieubelasting 

van de bouw aanzienlijk te beperken. 
De Ecolonia-woningen warden gebouwd in de woonwijk Kerk 

aan Zanen. Voor alle woningen gold een basisprogramma van 

eisen. Negen architecten werkten in groepen van drie de be

leidslijnen van de overheid verder uit. 

Aangezien in daze woningen integraal ketenbeheer een grote 

rol heeft gespeeld, is in het afstudeerprojekt gekozen voor het 

nader bestuderen van de woningen, die ontworpen zijn door 

de BEAR-architecten te Gouda. 

lntegraal ketenbeheer was uitgangspunt voor het ontwerpen 

van deze woningen. Zodoende is tot doel gesteld het water

gebruik te beperken en (bouw)materialen zo mogelijk her te 

gebruiken of herbruikbaar te maken in de toekomst. 
De woningen bevinden zich nabij de vijver en zijn op het zui

den georienteerd. Er zijn in totaal 1 o woningen gerealiseerd, 

waarvan er vier geschikt zijn als seniorenwoning en zes als 

eengezinswoning. De seniorenwonigen vormen een rijtje van 

vier terwijl de eengezinswoningen als twee ender een kap zijn 

gebouwd. Het betreft woningen uit de vrije sector. 

lnltlatlef 
NOVEM en het ministerie van VROM hebben het initiatief ge-
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nomen om ECOLONIA op te zetten, om te laten zien wat er 

op dit moment mogelijk is op het gebied van milieubewust 

bouwen . 

De BEAR architecten te Gouda hebben opdracht gekregen 
van het Bouwfonds Delft om 1 O woning en te ontwerpen. De 

woningen zijn het eigendom van de particulier door het kopen 

van de woning. 

organlsatle 
De BEAR architecten hebben het ontwerp gemaakt en uitbe

steed aan een aannemer en onderaannemers. 

financiering 
De bouwkosten zijn direct afgewenteld op de bewoner. Ge

middeld hebben de woningen in Ecolonia 10% meer gekost 

dan een vergelijkbare, niet milieubewuste woning. Daze extra 

kosten die gereserveerd waren voor de milieukwaliteit zijn 

voor tweederde deel gesubsidieerd door de NOVEM en door 

het ministerie van VROM. 

preventle en hergebrulk van bouw- en sloopafval 
De gerealiseerde kwaliteit bevindt zich op het gebied van 

besparing en hergebruik van materiaal. Dit vinden we con

creet terug in het ontwerp: 

o Opvang van regenwater (in een regenwaterput) dat gebruikt 

wordt voor het doorspoelen van de we, het besproeien van de 

tuin en het wassen van de auto; 

o Een gescheiden inzameling van afval door het plaatsen van 

speciale afvalbakken in de keuken; 

o Het toepassen van kringloopmateriaal voor leidingen (PPC) 

en isolatie (isofloc); 

o Een demontabel ontwerp met het bouwmateriaal hout; 

o Het gebruik van zonneenergie; 

o Het gebruik van natuurverf; 

o Het toepassen van een zonneboiler. 
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De architecten hebben een houtskeletbouwwoning ontworpen 

waarvan de buitenzijde ook van hout is. Ook het dak en de 

verdieplngsvloer zijn van hout. De begane grondvloer is van 

steenachtig materiaal. 

In de gevel zijn verschillende bekledingsmaterialen gebrulkt: 

masonite panelen (10 mm) en houten bekleding van cana

dees western red cedar. 

Er zijn drie uitbouwen: de serre, de garage en het tochtportaal 

bij de ingang. De serre en het tochtportaal zijn gepland uit 

energetische overwegingen. De garage kan eventueel bij de 

woonkamer getrokken worden. 

De bewoners participeerden niet in de bouw. Hun invloed op 

het bouwwerk is beperkt tot een keuzemogelijkheid in varian

ten. 

bouwstoffen en onderdelen 

De volgende bouwmaterialen zijn gebruikt voor het volgende 

doel: 

- vurehout, verduurzaamd met boriumzout: constructie binnen

zijde 

- noord-amerikaans oregon-pine: buitenkozljnen en deuren 

- western red cedar: buitenbekleding gevel 

- betonstaal: wapeningsnetten 

- voorgespannen beton: balkonvloeren en lateien 

- prefab gasbetonnen systeemvloer 

- isolerend dubbelglas 

- gipskarton, gipsplaat, gipsvezelplaat en gipsblokken van 

natuurgips c.q. van niet-radioactief rookgasontzwavelingsgips 

(bijvoorbeeld Vaplex) 

- PPC-buizen: leidingen 

- glaswol: isolatie 

- isofloc: isolatie 

- beton: prefab heipalen 

- betongranulaat: hergebruik in betonnen delen (minimaal 

20% van het grind vervangen) en geen calciumchloride ge-

bruiken als hulpstof 

- EPDM-cellenband: afdichting bij opleggingen van houten 

onderdelen en nadendlchting 

opbouw/technlek 

begane grond vloer: 

- vrijdragende holle baksteen kanaalplaatvloer 

• steenwol 

• cementdekvloer 

verdiepingsvloer: 

- underlayment 19 mm 

- balklaag 245 mm hoog, vurehout 

• rachels, vurehout 

• gipskarton of gipsvezel-plaat 

buitenmuur: 

- canadees western red cedar buitenbekleding, 16 mm, ge

impregneerd met olie AURO 121 

• rachels 45*45 mm, vurehout 

• houtvezelplaat 22 mm 

• staanders, vurehout 45* 150 mm 

- isofloc 150 mm (Rc=3,5 m2K/W) 

• dampremmend papier 

• (gipskarton of) gipsvezel-plaat, 10 mm, Vaplex 

dak: 

• keramische dakpannen, gesmoord 

- daktengels, vurehout, 22*45 mm 

• dakdooselementen R>3,5: zweeds Masonite 

- isofloc isolatie 

• dampremmend bouwpapier 
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Regels en richtlijnen, die de overheid 
heeft opgesteld voor milieubewust 
bouwen [21/22/23/24) 

NMP2 NA TIONAAL MILIEUBELEIDSPLAN 2 
VROM 1993 

0 Looacie 

L.l 
L.2 

L.3 
L.4 

Verbetercn infrastuctUur [bl 158) 
Aandacht geven aan de grens van compacte stcdebouw. zuiniger ruimtegebruik en 
beu:re benutting van de bestaande gebouwenvoorraad [bl 159) 
Tegengaan van bouwen op verontreinigde grond [bl 162] 
Verlaging encrgiegcbruik als gevolg van de lokatiekeuze [bl 163] 

1 Energie 

Energie 
E.l Verlaging energicinhoud [bl 163] 

Besparing op ruimteverwarming [bl 162] E.2 
E.3 
E.4 
E.5 

Energicbesparing van 8% tov. 1989/1990. nadruk op ~tcverwarming [bl 22129) 
Maximale benutting van de restwarmre (warmreterugwmmng) [bl 165) 
Aani>Icngcn warmremcters [bl 165) 

Duurzame bronnen 
D: 1 Inzet altcmatieve cnergiebronncn [bl 162) . . . . 
D.2 Verhogen aandeel van duurzame energie door mzct pass1eve en acueve zonne-energie 

[bl 162) 

2 Milieu 

2.1 Water 

W.1 
W.2 

Wntcrbcsparing 
Vergroten van het aantal gebouwen met watcrbesparcnde voorzieningen in 1995 tov. 
1990 [bl 164 

2.2 Bouwmaterialen 

Hoeveelheid/hergebruik/recycling 
B.H. l Vennindcring grondstoffengcbruik (primair en sccundair, eindig·en vemieuwbaar) [bl 

23/166), eindig: 2,5% in 2000 en 5% in 2005 [164) . 
B.H.2 Zoveel mogelijk sluiten van kringlopen van grondstoffenvcrbruik [bl ~9/162) 
B.H.3 Vcrvanging van eindige. nieuw-gewonnen grondstoffen door secundaire grondstoffen 

[bl 13/14) 
B.H.4 Bevordcrcn hergebruik grondstoffen [bl 23/158] 
B.H.5 Inzet van secundairc grondstoffen maximaal nastreven in 1995 [bl 164] 
B.H.6 Inzet van grondstoffen uit gereinigde baggerspecie en gereinigde grond in 1995 [bl 

164] 

Afval 
B.A.l Vermindering van bouw· en sloopafv.U [bl 163], 5% in 2000 [bl 164) 
B.A.2 Voorkomcn van rest-afval scromen [bl 162] 
B.A.3 In 1995 tocname van het aantal bouwwcrken w:iarop het bouwafval gescheidcn wordt 

in~ezame!d tov. 1990 lb! 164] 

B.A.4 
B.A.5 
B.A.6 

B.A.7 

B.A.8 

S tort- en verbrandingsverbod van bouw- en sloopafv.U [bl 165] 
Verbod op direct toepassen van bouw- en sloopafval [bl 165] 
Percentage selectieve slopen moet in 1995 toegenomen zijn tot 80%van het totaal van 
slopen [bl 164] · 
Vergroten van het lllllldeel herte gebruiken bouw- en sloopafval [bl 162], toename 
hergebruik 90% in 2000 [bl 162/164) 
Scimulercn van gescheiden inzameling van (chemische) afvalstoffen in 1995 tov. 1990 
[bl 164) en milieubewust vervoer [bl 22) 

Kwaliteit 
B.KW. l Bevordercn kwaliteit ipv. kwantiteit [bl 29) 
B.KW.2 Milieukosien doorbcrckenen in de kostprijs [bl 53] 

Schadelijk 
S. I Vermindercn van de milieubelasting (bl 1611 
S.2 In alle bouwfasen aandacht schenken aan milieuconscquenties van bouwmaterialen en 

bouwprodukten [bl 22) 
S.3 Ontwikkeling van nieuwe, mindermilieubelasrende bouwsystemen en -mcthodieken, 

materialen en produkten en uitvoeringsmcthoden [bl 160] 
S.4 Aandacht schenken aan milieubelascing van behcrcn, onderhouden en verbouwen [bl 

159) 
S.5 Niet mecr gebruikcn van bouwmatcrialcn met emscige negatieve milieueffceten [bl 

164) 
S.5.1.1 Vanaf 1995 alleen tropisch hout uitduurzame plantages betrekken [bl 163) 
S.5.1.2 Toenamc gebruik niet-tropisch bout in 1995 met 20% tov. 1990 [bl 163] 
S.5.2 Toename toename van oplosmiddclarme/waterVerdunbarc verf- en laksyscemen tot 50% 

in 1995, voldoen aan KWS 2000 [bl 163) 
S.5.3 Vanaf 1 januari geen isolatiemateriaal met CFK's meer toepassen [bl 32) 
S.6 V ergaande emissicrcductie van milieubelastende stoffen [bl 28] 
S.6.1 Minder gebruik van zwarc metalen [bl 23] 
S.6.2.1 Beperken verspreiding PAK's tot 7kg/jaar [bl 163] 
S.6.2.2 Beperken in 1995 van het gebruik van bouwmaterialen die ecn normovcrschrijdende 

PAK-ernissie veroorzaken [bl 163) 
S.6.3 Beperken zink- versprciding tot 630 tol/jaar [bl 163) 
S.6.4 Beperken kopcr- vcrspreiding tpt45 ton/jaar [bl 163] 

2.3 Installacies en overig 

I.I Minder verzurcnde uitstoot van CV-installaties (NOx) [bl 22] 

2.4 Milieu overig 

M.4 Reductie anderc broeikasgasscn [bl 32] 
M.13 Reduccie emissie C02tot173-177 miljard kg in 2000 [bl 32) 
M.12 Reductie emissie 502 tot 75-90 miljoen kg in 2000 [bl 32] 
M.11 Reductie emissie NOx tot 283-243 miljoen kg in 2000 [bl 32) 
M.10 Reduccie ammoniak tot 82 miljoen kg in 2000 [bl 32] 

3 Gczondheid in relatie tot binnenmilieu 

G.l 
G.2 
G.3 
G.4 
G.5 

Kwaliteitsverbetering binnenmilieu mbt gezondheid [bl 14) 
Vergroten aantal gebouwen met goed binnerunilieu [bl 12] 
Wcring van radon [bl 23] tot 34 Bq/m3 [bl 163] 
Aanclacht schenken aan geluidsisolatie russen woningen [bl 166] 
Terugdringen geluidhinder tot bijna nut door geluidwering en geluidsisolatie [bl 12/13) 
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OUBO NMP+,bijlage 2: DUURZAAM BOUWEN: 
VROM/DGM 
1990 

1 Energia 

Energia 
E.1 

E.2 

Verlaging energieinhoud [bl 17), 5% reductie in 2000 [NMP. NMP+, Nata 
Energiebesparing bl 11/13) 
Extra besparingsdoelstelling op ruimteverwarming van 25% in 2000 tov. 
1989/1990 [bl 13116 +NMP) 

E.6 Wijziging gebruiksgedrag van energieconsumptie (bl 1 6) 
E.7 Batara isolatie, vanaf 1 januari 1994: R=3 (bl 16/NMP/Nota 

Energiebesparing] 

Duurzame bronnen 
0.1 lnzet altematieve energiebronnen [bl 17) 
0.2 Verhagen aandeel van duurzame energie door inzet passieve en actieve 

zonne-energie [bl 16] 

0.3 Bevorderen cheo-thermische energie (bl 17] 

Milieu 

2.1 Water 

2.2 Bouwmaterialen 

Hoeveelheid/hergebruik/recycling 
B.H.1 Vermindering grondstoflengebruik (primair en secundair) [bl 13/14) 
B.H.2 Zoveel mogelijk sluiten van knnglopen van grondstoffenverbruik (bl 14) 
B.H.3 Vervanging van eindige, nieuw-gewonnen grondstoffen door secundaire 

grondstoffen (bl 13/14) 

B.H.7 
B.H.8 

Afval 
B.A.1 
B.A.2 
B.A.7 

Verschuiving van eindige naar vernieuwbare grondstoffen (bl 13/14] 
Forse vermindering van grindwinning en uiteindelijke stopzetting [bl 1 0/ 
beleidsnota 'Gegrond Ontgronden'] 

Vermindering van het volume aan atvalstoffen (bl 14] 
Voorkomen van rest-afval stromen [bl 14] 
Tot 2000 verdubbelen van hoeveelheid her te gebruiken afval [bl 1 OJ 

B.A.8 Stimuleren van gescheiden inzameling van (cheminsche) afvalstoffen [bl 
14) 

Kwaliteit 
' 

B.KW.3 Het op termijn vervangen van bouwmaterialen met onvoldoende kwaliteit 
[bl 15) 

Schadelijk 
S.2 In alle bouwfases aandacht schenken aan milieuconsequenties van 

bouwmaterialen en bouwprodukten (bl 15) 
S.5 Niet meer gebruiken van bouwmaterialen met ernstige negatieve 

milieueffecten [bl 15] 
S.5.1.1 Vanaf 1995 alleen tropisch hout uit duurzame plantages betrekken [bl 15) 
S.5.2 Toepassen van oplosmiddelarme/waterverdunbare verf- en laksystemen 

(bl 15) 
S.5.3 Vanaf 1 januari 1994 geen isolatiemateriaal met CFK's meer toepassen 

[bl 16) 

S. 7 Terugdringen bodemverontreiniging tot bijna nul (bl 12/13) 

2.3 lnstallaties en overig 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

Stimuleren aanschaf NOx-arme CV-ketel [bl 16) 
Veiligheidsrisico's terugdringen tot bijna nul (bl 12113) 
Stimuleren minder milieubelastende detaillering (bl 16) 
Verbetering van verbrandingsinstallaties [bl 1 BJ a.a. (HR-ketel) 
Verhoging van de efficientie van warmteaflevering van technische 
aanpassingen [bl 16) (o.a. HR-ketel) 

3 Gezondheid in relatie tot binnenmilieu 

G.1 
G.2 
G.3 
G.5 

Kwaliteitsverbetering binnenmilieu mbt. gezondheid [bl 14) 
Vergroten aantal gebouwen met goad binnenmilieu [bl 12) 
Waring van radon (bl 18) 
Terugdringen geluidhinder tot bijna nul door geluidwering en 
geluidsisolatie [bl 12113) 



BELEIDSVERKLARING. milieutaakstelling bouw 1995 
VROM/DGM 
Directie Industrie, Bouw, Produkten, Conswnenten 
Afdeling Bouw 
16 juni 1993 

A* 

B • 

c• 

Door zuiniger gebruik wordt gestreefd naar een rcductie van 5% in 2005 van cindige 
grondstoffcn [biz. 5). . 
1. "Grondstof-zuiniger" ontwerpen en bouwen, beperking op- en 

ovcrslagvcrliczcn, morscn, vcrstuivcn, dcmontabcl bouwen, 
levensduurverlenging [biz.]. 

Stimulcring van hee gebruik van secundaire grondstoffen. 
l. Maximale milieubcwuscc inzct in 1995 van secundairc grondstoffcn afkomstig 

van xcststoffen uit induscriclc proccssen alsmcdc uie afval- verbrandings- en 
cncrgicproduktie [biz. 6). 

2 . In 1995 het maximaal nastteVen van een milicubcwuscc inzce van grondstoffen uit 
gcrcinigde baggcrspcci en gcrcinigde grond [biz. 6]. 

3 . Inzet bouw- en sloopafval uit de bouw als sccundaire grondstof. Hergebruik in 
1990 60% en in 2000 90% [biz. 6). 

Volumevcnnindcring en gescheiden inzamcling van bouw- en sloopafval (biz. 6]. 

1. Aueonome groci van de hoeveelheid bouwafval bepcrken. Screven naar minseens 
5% pxcventie in 2000 ten opzichee van autonome groci•. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6 . 

• [Zic Informatiedocumene Bouw- en Sloopafval, RIVM augusrus 1991] [biz. 
6). 

De hoeveelheid chemisch bouwafval dienc verminderd te worden [biz. 6]. 

In 1995 is de afscheiding van de chemische fraktie van hee bouwafval ten 
opzichcc van 1990 toegcnomcn [biz. 6]. 

In 1995 is het :iantal bouwwcrken waarop bouwafval gescheidcn wordt 
ingezameld en voor verwijdering worde aangeboden ten opzichee van 1990 
eocgcnomcn [biz. 6). 

In 1995 zal 80% van de bouwwerken waazvoor een sloopvergunning of 
eoestcmming toe sloop is verkregen selectief gesloope warden [biz. 6). 

Overheid zorgt voor afdichten van lekscromen door verbod op het stonen o~ 
verbrandcn van herbruikbare bouw- en sloopafval en door ecn verbod op c!ircct 
onbewcrke eoepasscn [biz. 6]. 

7 . Verlengen van de technischc en economische lcvcnsduur [biz. 6]. 

8 . Scheiding van bouw- en sloopafval diem aan de bron te gcschieden [biz. 7]. 

o• 

E • 

Fl* 

F2* 

Stimulcxcn van hct gebruik van vemieuwbare grondstoffen. . . . . 
I. Vanaf 1995 alleen cropisch (hard-)hout van plam:iges, die genche Z!Jn op 

bcscherming en duurzame produktie. 
2. Het gebruik van niet-ttopisch bout zal in 1995 zijn toegenomen met 20% 1en 

opzicbce van 1990 [biz. 7 en SJ. 

Hee nice !anger gebruiken van bouwmatcrialen met emstigc mi_l~eu-cff~te~. 
I. Hee vervangen van bouwmaccrialen met onvoldoende nulieukw:ilite11en. 
2. Aandeel oplosmiddelanne verfsyscemen in 1995 groterdan 50%. 
3. In 1995 50% minder PAK~ics. 
4 , Vanaf 1995 geen carbolineumen tecrcpoxy mccr. 
S. Vanaf 1995 allecn vcrduunaamd bout met KOMO-ccrtific:i.aL 
6. Stimulcxcn van minder milieubelastende materialcn (biz. 8 en 9). 
7 . Het vcnnijden van bee in hct milieu bxcngen van prioritaire milieubelascende 

seoffen [biz. IQ]. . .. 
8. In 1996 30% mindcrvluchtige organischc stoffen (vos) enuaercn biJ 

schildcrwerkzaamhcden cen opzichee van 1988 (biz. 10). 

Besparing van energie bij de ruimteverwanning van gebouwcn. . . 
1. Ten opzichcc van 1989/1990 moet in 2000 ecn excr:i energiebespan~g op . 

ruimccvcrwarming van 25% bcreike zijn• [•NMP 90 en Noca Energiebespanng]. 
2. Inzee van duurzame energiebronnen (passief en actief). V ooral de inzce van 

passicve zonne-cnetgie vcrdient de aandachL 

1. PAK= poly-acyclische koolnotenstoffen. . . . .. 
2. Aantal woningen met wacerbcsparende voorzienmgen moet m 1995 :11n 

tocgcnomen. 

Toepassingspcrcentagcs wacerbesparende voorzieningen in woningen per 1995: 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

50 % 
so % 

100 % 
15 % 

Waterbcsparcndc douchekoppen 
Doorscroombcgrcnzcrs (A) 
Wacerbcsparcndc eoiletten (B) 
Beperking leidingverlies . . 
Vcrboogde tocpassing van waterbesparende voorzienmgen. 
(biz. 9 en I OJ 

(A) : op wastafels en keuken 
(B) : spaarspoeltoecs/dubbele la10p 
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INOTA PRODUKT & MILIEU 
VROM 1994 

1 Energie 

2 

Energie 
E. l Verlaging energieinboud [bl 10/28) . 
E.3 Energiebesparing nadruk op ruimteveiwarming [bl 57] 
E.6 Wijziging gcbruiksgedrag van encrgieconsumptie [bl 63] 
E.8 Stimuleren van bet gebruik van spaarlarnpcn [bl 63) 

Milieu 

2.1 Water 
W. l Watcrbesparing [bl 28) 

2. 2 Bouwmatcrialen 

Hoeveelheid/hergebruik/recycling 
B.H. l Vcnnindering grondstoffengebruik (primair en secundair, eindig en 

vemieuwbaar) [bl 28) 
B.H.2 Zovccl mogelijk sluitcn van kringlopcn van grondstoffenvcrbruik 

[bl 10) 
B.H.4 Bevorderen bergebruik grondstoffen [bl 56] 
B.H. 9 Stimulcren van bet gebruik van biologisch afbreekbare kunstStoffen 

[bl 63) 

Afval 
B.A. l 
B.A.2 
B.A.3 

B.A.4 
B.A.5 
B.A.7 

B.A.8 

Kwaliteit 

Yermindering van bouw- en sloopafval [bl 28/55] 
Yoorkomen van rest-afval stromen [bl 10/55/57] 
Toename van bet :iantal bouwwcrken waarop bet bouw:ifval 
gescheiden wordt ingezameld [bl 55) 
Stort- en verbranclingsverbod van bouw- en sloopafval [bl 55] 
Verbod op direct toepassen van bouw- en sloopafval [bl 55] 
Vergroten van het aandccl her te gebruiken bouw· en sloopafva! 
[bl 40/56] 
Stimuleren van gcscbeiden inzamcling van (cbemiscbe) afvalstoffen in 
1995 to.v. 1990 [bl 56] 

B.KW. l Bevorderen kwa!iteit i.p.v. kwantiteit [bl 10] 
B.KW.2 Milieukosten doorberekenen in de kostprijs [bl 11/56] 

Schadelijk 
S .1 Yerminderen van de milieubelasting [bl 37] 

3 

S.3 

S.4 

S.5 

S.5.2 

S .5.3 
S.6 

Oncwikkeling van nieuwe, minder milieubclastende bouwsystcmen en -
mcthodicken, matcrialen en produktcn en uitvocringsmethoden [bl 
28/44] 
Aandacbt scbcnken aan milieubclasting van bcbcren, onderhoudcn en 
verbouwen [bl 10) 
Niet mcer gebruiken van bouwmatcrialen met emstige negatieve 
milieueffectcn [bl 57) 
Toename toenarne van oplosmiddclarme/waterverdunbare verf- en 
laksystcmen [bl 63] 
Geen isolatiemaicriaal met ~s meer toepasscn [bl 63] 
Ycrgaande emissicrcductie van milieubclastcnde stoffen [bl 10/63] 

2.3 Installaties en ovcrig 
I.5 Verhoging van de efficientie van wanntcaflevering van tecbniscbe 

aanpassingen (o.a. HR·ketcl) [bl 56] 
I.1.2 Invocring verplicbt typelceur m.b.t. CV-installaties [bl 63) 
I. 6 Aandacht scbcnken aan lucbtverontreiniginen van toestellen [bl 56] 

2.4 Milieu overig 

Gezondheid in relatie tot binnenmilieu 
G . 6 Aandacbt scbcnken aan geluidshindcrvan toestellen [bl 56] 



GELUID 

Bijlage 5: 
Maatregelen om geluidhinder in wonin
gen tegen te gaan 

Het tegengaan van gelui~shinder in woningen 

Circa 85% van de Nederlanders wordt tenminste enkele malen per week door een 
of ander geluid gehinderd. En circa 45% ondervindt in emstige mate hinder. Hierbij 
kunnen we denken aan de muziekinstallatie, dE. TV, een gezellig samenzijn, 
autorijden, klussen, stofzuigen, grasmaaier, etc. 

De top-5 van meest hinderlijke bronnen ziet er als volgt uit: 

Hinderlijk Erg hinderlijk 

1. Burenlawaai 66% 26% 
2. Wegverkeer 60% 20% 
3. Vliegtuiglawaai 40% 15% 
4. Recreatielawaai 16% 5% 
5. Bedrijven 15% 3% 

[Nederlandse Stichting Geluidshinder:. 'Ge/uidhinder en wat we er aan kunnen 
doen] 

Lawaai kan niet alleen psychisch, maar ook 
lijfelijk ziek maken. Bij geluiden van 140 db (zie 
O. 1) ligt de pijngrens en daarboven kan het 
trommelvlies springen.Bij voortdurend lawaai 
bestaat het risico van gehoorbeschadiging of 
lawaaidoofheid. Verder kan lawaai leiden tot 
hoofdpijn, vermoeidheid, slaapstoringen, een 
afname in de werkprestatie, een verstoorde 
concentratie en kommunikatie en een 
onbehaaglijk gevoel. 
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We . k~nnen maatregelen ondernemen om 
gelu1dhrnder te voorkomen: 

1 op de lokatle zeff· 
2 tijdens het ontwe;pen van de 

woning; 
3 en de bewoners zelf kunnen 

geluidhinder voorkomen. 

We delen de herkomst van het geluid ender in· 
A geluid van buiten · · 
B geluid van ander~ woningen· 
C geluid van andere kamers. ' 

'. 
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1 LOKATIE 

criteria/el sen 
Op de lokatie heerst een bepaalde geluidsbelasting die we niet direct kunnen 
beinvloeden. De normen en wetten van de overheid zijn het eisenpakket waaraan 
bepaalde geluidsbronnen moeten voldoen. 

maatregelen/effecten 
1. C Geluid van buiten 
1.C.1 Minder auto's en meer openbaar vervoer. 
1.C.2 Concentratie van geluiden d.m.v. een verkeerscirculatieplan. 
1.C.3 Geluidarme banden, motoren en wegdek. 
1.C.4 Geluidswal of scherm. 

2 ONTWERP 

crlterla/eisen 
Een goede geluidisolatieindex tussen woningen is +5 dB voor luchtgeluid en +10 
dB voor contactgeluid. Het akoestische basisprogramma van eisen voor een 
woning en van een geluidarme woning (als in Ecolonia de WEB-woning) is als 
volgt: 

gewone woning geluidarme 
woning 

geluidwering gevel 20dB(A) 25dB(A) 

verblijfsgebieden in l(lu) ~ + SdB ~ +10d8 

woning en l(co) ~ +10dB ~ +15dB 

tussen kamars in l(lu) ~ -20dB ~ -15dB 

woning en l(co) >. -20dB z -15dB 

L(IA) (instaUatielawaai) sanitair i 30dB(A) 

tussen woningen toilet < 25dB(A) 

mechanische ventHatie f 30dB(A) 

CV ~ 25dB(A) 

L(IA) in woningen tussen ruimten fi 30dB(A) 

[De gefuidarme woningen, TUE, vakgroep FAGO] 

maatregelen/effecten 
A Geluid van buiten 
2.A.1 Geluidwering aan de gavel, o.a: 

a Goede kierdichting; 
b. Akoestisch glas; 
c. Geluiddempende ventilatievoorzieningen (suskasten); 
d. Goede geluidisolerende wanden: zwaar, buigslap. 

B Geluid van andere wonlngen 
2.8.1 Het ontkoppelen van de woningen, zie 281 .1. 
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Het belangrijkste uitgangspunt voor het verkrijgen van een goede tot 
zeer goede geluidwering tussen woningen is het volledig en consequent 
ontkoppelen (=het tegengaan van flankerend geluidsoverdracht) van de 
woningen, d.w.z. vrijstaand woningen op minimaal 5 cm afstand van 
elkaarl Dit mondt uit in de volgende principes: 

a Ankerloze spouwmuur, steenachtig (vanwege de hogere 
geluidisolatie bij lage frequenties). Dit is veruit de baste 
oplossing: 5-15 dB bater dan met spouwankers; 

b. Onderbroken vloeren op alle niveaus; 



c. Volledig gescheiden, of verdiepte (500 mm ender het 
vloemiveau van de begane grond) fundering als er toch een 
gemeenschappelijke funderingsbalk is, zie 281 .1. 
De iundering kan bijvoorbeeld van prefab baton zijn. Hierdoor 
ontstaat er geen gevaar dat er door een slordige uitvoering de 
funderingsbalden ender de woningscheidende muren elkaar 
zullen raken. N.B. Let op speciebruggen die zich ku.men 
vormen bij het opmetselen van stukjes muur. Door het 
toepassen van minerale wol in de spouw van de 
woningscheidende spouwmuur kan dit warden voorkomen. 
Tevens kunnen er zo geen voorwerpen of afval in de spouw 
terecht komen; 

d. Gedilateerde buitenspouwbladen ter plekke van de 
woninggrens, zie 281.2; 

e. Doosvormige dakplaten 'stressed skin', zie 281 .1; 
f. Woningen gespiegeld uitgevoerd zie 281 .3. 

2.B.2 Een trillingsvrije ophanging van de trappen. 
2.8.3 Goede geluidsisolatie van woningscheidende vlakken, zie 283.1. Muren 

die voldoen zijn: 
a Enkelvoudige wand met massa van ongeveer 500 kg!m2; 
b. 11-5-11 spouwmuur met ankers en stuklagen (1,5 cm). 

zie 283.2.en 284.1 

Flquur 4: Spou-mu"' ••D bakstffft. 
dik U •S+ II anC"'°"llldl9 
9dlDDll IM'Mlwelk). CewldU 400 k9/ 
..... C.kudaacu•- cironoer bcM.19fOlt· 
•a) -..iU 1&119Uprokea Sleeftt. 

2.8.4 Een vrijstaande dakconstructie, zodat flankerend geluidsoverdracht 
beperkt blijf, zie 281 .1 

2.8.5 Verbeteren van de techniek in het algemeen (van installaties zeals 
verwarmingsketel, toilet, badkamer, mechanische afzuiging). 

2.8.6 Het plaatsen van een stille kamer en een ·geluidkern'. 
Door de eisen aan de geluidwering voor de stille kamer nog 5 dB hoger 
te stellen dan de bovengenoemde e·isen binnen de woning, komen we 
uit op het volgende: 

a geluidwering van de gevel GA 30 d8{A) ; 
b. l(lu) en l(co) - 10dB. 

Oit kan bijvoorbeeld leiden tot het votgende: 
a Een stille kamer omgeven door: 

2.8.7 

2.8.9 
2.B.10 

2.8.11 

150 mm kalkzandsteen; 
180 mm dikke betonvloeren; 
'sluiswand' met twee deuren waarvan een 

· getuidisolerend. 
b. Een 'geluidkern' van 150 mm kalkzandsteen over drie 

verdiepingen met: 
• concentratie van installaties; 

trap; 
180 mm dikke betonvloeren; 
minimaal twee deuren naar een geluidgevoelige ruimte, 
waarvan een geluidisolerend; 
boven de geluidisolerende deuren een eenvoudige 
bouwkundige suskast. 

Leuningen ontdreunen: elastisch of blijvend plastisch materiaal tussen 
de ophanging en de muur. 
Voorwaarden scheppen voor hat aanbrengen van een gladde 
vloerafwerking {parket, tegels) zonder hinder te veroorzaken van 
loopgeluiden (zie ook zwevende dekvloer). 
Aanrecht en sanitair (bad, douche, toilet) ontkoppeld plaatsen. 
Geluidproducenten (trappenhuis, aansluiting wasmachine) inpakken in 
geluidsisolatiemateriaal. 
Opsporen en dichten van geluidslekken (kieren door krimp, gekoppeld 
ventilatiekanaal (kruipruimte), balkoplegging in een woningscheidende 
wand, in een wand tegenover elkaar geplaatste wandcontactdozen, 
schoon metselwerk, slecht uitgevoerde doorvoeringen (van leidingen, 
kanalen) vooral boven verlaagde plafonds, verbindingen tussen vlakken 
(bv. wand-gevel, vloer-gevel), aansluiting van kozijnen op borstwering of 
metselwerk, naden tussen kozijn en stelkozijn, muurgedeelten achter 
betimmeringen (ook bij gavels)) zie 2811. 1 ,2,3,4 en 5, 

~ 
~ 

t.=-- Jz..·s.11.11 
Z.C.-.0-.. .....__ 
a.m.cs.: llOP kl Ml~ 



Oit kan door middel van: 
afplakken, pleisterlaag, krimpvrije mortel, elastische kit, plastische kit, 
afdichtingsband, li!J.IR &QR1c1i~, hout, glas· steenwol steen, &(>ilaaR(>illaat, 
gipskarton. · 

2.B.12 Toepassen van een zware buigslappe wand, of extra zware, gemetselde, 
dragende muur. 

2.B.13 E·•entueel toepassen van een (zware) buigslappe voorzetwand op ruime 

c 
2.C.1 

luchtlaag: 
a stijl- en regelwerk zonder star contact (vilt) met bestaande 

bouwwerk; 
b. spouw zo groat mogelijk; 
c. liefst een dubbele laag gipsplaat; 
d. 6 cm minerale wol, zie 2813.1,2,3. 

Er is een isolatiewinst haalbaar van 10 dB bij een halfsteens 
woningscheidende dikke muur. 

MaMraM wol na.MO de sl.UAdllrl •o,•UIMICMD 
_. aJMlkel'I &&A de 14Ul\iaft 

(2.J!.-1;..i} 
o __ ...... ·91p........,.. 

-----

Geluld van andere kamers 
Het beperken van omlciopgeluiden via met name binnendeuren, hal, 

trappenhuis of overloop. 
a Goede kierdichting van de betreffende deur; 
b. Voldoende geluidabsorptie in de ruimten die het passeert, 

zeals hal, gang, overloop of trappenhuis; 

2.C.2 

2.C.3 

c. Zachte vloerbedekking, geluidabsorberend plafond, 
wandkleden (vermindering galm en daarmee omlooptijd). 

Verzwaren van (enkelvoudige) kamerscheidende wanden of plaatsen 
van een buigslappe voorzetwand. 

a Een halfsteens gemetselde wand van kalksteen/porisosteen 
met pleisterlaag met een massa van > 150 kg/m2 voldoet voor 
normale woonsituaties. Slecht presteren enkelvoudige 
wanden van licht materiaal zeals gasbeton, lichte steenachtige 
materialen of gipsblokken; 

b. Verzwaring mogelijk met pleisterlaag van 1 ,5 cm. dik, 45 
kglm2; 

c. Plaatsen van een buigslappe voorzetwand; 
d. Scheiden met gipsplaten op houten regelwerk liefst 

gescheiden (1 O dB hogere isolatie) geluidisolatie = 35 dB(A) 
dus acceptabel voor normale luchtgeluiden, zie 2C2.1,2; 

e. Let op elastische leidingdoorvoering. 

-.. __ _ 
;,. 

/-:..c.:.1 I ·• ---

Hat verbeteren van de geluidisolatie van aanwezige tussendeuren. 
a Goede kierafdichting (aanslag op alle dorpels en 

dichtingsband); 
b. Goede aansluiting deur-kozijn; 
c. Goed sluitwerk; 
d. Verzwaren van de deur (bv. multiplex of spaanplaat); 
e. Aanbrengen kierdichtingsprofielen (blijvend elastisch of 

plastisch), zie 2C3.1. 

r=:._........, 
zo..r 
.)~ ... ~..-. 
u ... 
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2.C.4 

2.C.5 

2.C.6 

2.C.7 
2.C.8 

2.C.9 
2.C.10 

2.C.11 

Door: siliconenrubber; 
profiel in metalen/kuunststof strip; 
niet doorblaasbaar band met gesloten 
flexibele cellen; 
toepassing van knevelsluiting, zie 2C3.2. 

f. Pas een dubbele deur toe bij zeer strange eisen (stille kamer) 
met dichtin~sprofielen en een spouw, opgevuld met 
opencemg, doorblaasbaar kunststof schuim op een van beide 
deuren geplakt tussen de deuren van 10 cm, zie 2C3.3; 

g. Verdikking glas in het bovenlicht en kierdichting of nog beter: 
spaanplaat/gipskartonplaat op kozijn aan beide zijden en 
opvullen met glas/ steenwol. 

Aanbrengen extra plafond/vloer of het verzwaren van de bestaande 
vloer/plafond-constructie. 
Verbeteren geluidisolatie van vloer/plafond-constructie door verlaagd 
plafond of zwevende dekvloer. 
Ontkoppelen binnenwanden van vloer/plafond en de voeg vullen met 
plastisch blijvende kit. Bij lichte steenachtige muren een voorzetwand 
plaatsen, zie 2C6. 1. 
Geluidabsorberend materiaal tussen houten vloerbalken plaatsen. 
Verzwaren van vloer (bv met zand) of plafond (bv met gipsplaten), zie 
2C8.1. 

Dichten van geluidlekken. 

I Bnlund p .. fond 
2S.lk 
3 OncMmeun1n17S'9I 
4 C\u· ol ....,.wol 
5~nye , .. """'•P'e• ., .... 
TL.oc 
IVUt 

:~E-, J~cB.1/ 

Toepassen van een zwevende dekvloer (hout, baton, betontegels, zie 
2C10.1,2,3,4,5) of vrijgedragen plafond zie 2C10.6. 
Zie ook de stille kamer. 

·-2-lV-
41U .... 

:~ 'zc. 10. If 

3 BEWONERS 
crlteria/elsen 
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l Scroken spillOI .. ~ 

Aangezien geluidhinder van de buren een sociaal probleem is zullen de 
p~ob.lemen met elkaar opgelost moeten warden. De baste oplossing is immers het 
ehmineren van de hinder zelf, dan hoeven er ook geen verdere maatregelen 
genomen ta warden. 
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maatregeten/effecten 
C Geluld van andere wonlngen 
3.C.1 Let bij de aanschaf van huishoudelijke apparaten ook op de 

3.C.2 

3.C.3 
3.C.4 
3.C.5 

3.C.6 

3.C.7 
3.C.8 

3.C.9 

3.C.10 
3.C.11 
3.C.12 

geluidproduktie. 
Plaats de wasmachine, droger, vaatwasser, muziekinstallatie zo mogelijk 
niet tegen een woningscheidende wand en zet ze op rubber blokjes. 
Laat aan- en afvoerfeidingen flexibel aan het apparaat bevestigen. 
Gebruik lawaaiige apparaten liefst op normale werkuren. 
Deur vasthouden tot hij gesloten is of anders een deurvanger 
aanbrengen. 
Aanbrengen van rubber dopjes of tochtband in de deurstijlen om harde 
klappen te voorkomen. 
Zachte vloerbedekking toepassen of zacht schoeisel in huis. 
Het volume van muziekinstallaties laag houden, ramen en deuren dicht, 
bassen laag, eventueel een koptelefoon opzetten. 
Plaats werkbanken en boxen van de muur af en zet ze op (schuim-) 
rubber of vilt. 
Breng vilt aan onder stoelpoten en ander meubilair. 
Houd rekening met slaaptijden van kinderen. 
Pas in de auto een hinderbewust rijgedrag toe: vaker gas terugnemen in 
een woonwijk, schakel niet te laat door, trek bescheiden op, houd de 
uitlaat in orde, sla minder hard met de portieren. 

3.C.13 Aanbrengen van geluidsabsorberende materialen (bv gordijnen i.p.v. 
lamellen). 

3.C.14 Beperk stroomgeluiden door de leidingen van sanitair in rubber op te 
hangen en bevestig de kranen met een rubber tussenlaag op muren: 
wastafels, e.d. 

3.C.15 Bevestig wastafel , stortbak en badkuip aan wand of vloer met rubber 
tussenstuk. zie 3C15.1. 

geraadpleegde literatuur en illustraties: 

1. De 'geluidarme' woningen in Ecolonia, nr. 9309 A en nr. 9360 F 
dr.ir. H.J. Martin, ir. F.E. Bakker 
TUE, faculteit Bouwkunde 
Eindhoven, 1993 

lllustraie: 291 . 1 

2. ECOLONIA, Op weg naar milieubewust bouwen, Geluidoverlast steeds groter 
probleem, 1992 

3. Geluidhinder en wat we er aan kunnen doen, brochure Nederlandse Stichting 
Geluidhinder, 1993 

4. Geluidhinder, lsolatie, Tussen kamers in eigen woning, 1989 
5. Ge/uidhinder, lsolatie, Muren tussen woningen, 1988 
6. Geluidhinder, fsolatie, V/oeren en plafonds tussen woningen, 1988 
7. Geluidhinder, Buren, Met praktische tips voor de aanpak van burenhinder, 

1993 
Brochures van de Nederlandse Stiching Geluidhinder, Delft 

illustraties: 0.1/ 2B3.1/ 2B3.2/ 2B4.1/ 2B11.1,2,3,4,5/ 2813.1 ,2,3/ 
2C2.1,2/2C3.1,2,3/ 2C6.1/ 2C8.1/ 2C10.1,2,3,4,5,6 

8. Bouwjaar 94, Technische Universiteit 
Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde, 1994 

Aangezien de literatuur en de illustraties al enkele jaren geleden zijn uitgegeven, 
zijn de maatregelen met betrekking tot geluidwering neg wel van kacht, maar 
sommige echter niet meer: 

- geen spaanplaat meer gebruiken 
- geen PUR-schuim toepassen. 



De tuinkamerwoningcn zijn geplaatst in 
blokken van 8 woningen. De achtergevel van de 
blokken is gcorientecrd op het zuid-oostcn. 
De thennische isolatie van de woning voldoet 
aan de eisen die sinds april 1990 in de MBV 
van kracht zijn geworden. De gevels en het dak 
hebben cen warmteweerstand 
Re= 2,5 [m'K/W] . Om vochtproblcmen tc 
voorkomen is de woning op de begane grond en 
op de slaapkamers voorzien van dubbele 
beg lazing. De isolatie van de woning is 
daarmec beter dan in de MBV wordt geeist 
(enkelglas in slaapkamcrs is daarin voldoende). 
De kcukcn, badkamer en het toilet zijn 
mechanisch geventileerd. 
Het is waarschijnlijk dat de cisen voor de 
wannteweerstand van gevel en dak eisen in de 
MBV c.q. het Rijkshouwbesluit hogcr zullen 
wordcn (Re = 3.0). De constructie van gcvel en 
dak is zodanig d:u tocp:issing van een dikkere 
mineraalwol tkkcn gccn conscqucntics hccft 
voor de constructicdclcn. Daardoor is de 

constructie voor Re= 2,5 wat duurder dan strikt 
noodzakelijk en zal het verschil met de 
constructie voor Re = 3,0 bij anderc 
constructies in de praktijk groter kunnen zijn 
dan nu het geval is. 
De tckcningen tonen de gevels en de 
plancgronden. De afmctingen van de 
belangrijkstc vertrekken staan in bijlage A. 
Hct matcriaalgebruik staat vermeld in de 
bijlagen B en C. 

Bijlage 6: 
De tuinkamer referentiewoning, ontwik-
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Technische omschrijving 

Dcze omschrijving dient in cerstc instantic als 
basis voor de bouwkostenbegroting. Daarnaasl 
is hct ook voor de onderhoudsbegroting nodig 
dat het materiaalgcbruik van ccn aantal 
clementen bekend is. 
Als hoofdsluk indeling is de voor de 
gcsubsidieerde woningbouw voorgcschrcvcn 
SRW-methode (standaard rcfcrcntiebcstck 
woningbouw) gehantccrd. 

12. Grondwcrk 
- geslolen grondbalans 
- bodemafsluiter van z:md. laagdiklc JOO mm 

14. Buitcnriolering en drainage 
- buitcnriolcring. buizcn en hulpstukkcn v:m 
PVC, NEN 7045, klassc 41. gcmcngd 
stclsel 

- hcmclwa1crafvocr, huizcn cn hulpstukk~n 
van PVC. NEN 7016 en NEN 7017. 
gemeng.d stclscl; plaats en aanwl volgcns 
tckening 

- CCn drainagclciding. PVC "' XO mrn mcl 

cocosomhulling, in de lcngtcricht ing van 
het blok. lciding gclcgd in grindkoffcr van 
0,10 m-1/m' 

15. Ucstrating 
- bestrating van bctontcgcls 300 x 300 x 

45 mm. totaal 14m' per woning. opsluiting 
met nokkcntcgels 

16. Tcrrcininventaris 
- tcrrasafsdu.:idingcn van nnp.t..· schaald vun:n 

19 x 150 nun. om en om hcvcslig.J tcgcn 
staanders van azobc afm. 90 x 90 mm. hmg 
2500 mm 

- erfafschciding van perkocnpalcn o 80 mm 
en ecn ver1.ink1e drnad 0 3,4 mm op 
perceelgrenzcn van de achtcnuin 

20. Hciwcrk 
- berging gcfundccrd op 4 houtcn palen per 

dubbcle hcrging, Jang I 0.000 mm met 
belonopl:mgcrs !l 280 mm, Jang 2.'.KlO mm 

- woning g.efundccrd op 3 swks hctonpalcn 
320 x 320 nun, Jang 20.000 n1111 . ondcr 
woningscheidcmle wandcn en kopgevcls 

21. lll•tonwcrk 
- werkdoncn van '1a111phctnn B5 . dik 

)Om111 
- fumh .. ·rin,µshalk1..·11 omk r wo11i1tg.!\dtcidcrnk 

wa1Hkn l'll koP!-!'-'"ds -100 x 5(K) mm l'l1 

ondcr de langsgcvcls 300 x 500 mm. 
wapening Fe8 400, 70 kg/m3 en beton 825 

- bovenzijde balken vlak, zonder sponning 
- funderingsbalkcn bergingcn 300 x 400 mm, 

wapening Fe8 400, 60 kg/m3 en beton 825 

22. Mctselwcrk 
- gevelsteen fl 340,-/1000 st. voor hct 

gevclmetselwcrk 
- woningscheidende wandcn van 

kalkzandsteen elcmcnten dik 230 mm 
- binnenspouwblad kopgevel van 

kalkzandsteen blokken dik 150 mm 
- scheidingswanden van gipsblokkcn dik 

70mm type GN, GZ en hydroblokkcn 
- spouwisolatie kopgevels van 

mineraalwolplaten dik 75 mm. 
R = 2,5 m2K/\V (mine'raalin1/pla1e11 dik 

JOO mm, R = 3 ,0 m'Kt\\' ) 

23. Systccmvlocrcn 
- begane grand: systccmvlocr van liggcrs van 

voorgespanncn bcton met vuklen'.cntcn 
van polystyrcen, R = 1.3 m' K/W 

- verdicping: brcedplaatvlocr dik 170 mm 
- berging: sys1ee111vlocr va11 Jiggers van 

voorgespanncn bcton met vulclcmcntcn 
van lichtbeton 

24. Houten draagconstructics 
- dak bcrging van houtcn halkcn met 

multiplex (underlaymcnt) dakbcschot dik 
19mm 

- dak woningen van doosdakclcmemcn. De 
opbouw van de clcmcntcn van binncn naar 

buitcn is als volg.l : hinm.·nhcplating. 
hallhardboard dik 9 mm. naadloos 
doorlopende dampremmcnde laag dik 
0,15 mm, draagconstructie van vurchoulen 
langs- en dwarsribben . isolmie mincrale 
wol dik 90 mm. R = 2.5 m' K/W (111i11erale 

wn/ dik /JO 111111. R = 3.0 m' Kl \V), buitcn
bekleding hardboard dik 3 mm. tengcls 
JO x 32 mm en panlattcn 38 x 38 mm 

- dakrand bcrging voorzicn van aluminium 
daktrim 

- geprefabriceerdc houtcn 
hinnenspouwbladcn nwl c~n 
draugconstructic van gc'lmpn:g.nccnlc 
vurchoutcn stijlen en re!!cls en van hinncn 
naor builcn opgchouwd uil gipsvczclplaat 

dik 12 mm. dmnprcmnwndc la;ig van 

polye1hylccnfolic dik 0.15 mm. mincrale 
Will dik 75 111m. R = 25 111 ' K/W llllil/l'rt//1• 

wol dik /1111111111 . II = 3./! 111·1;111'). 

hardboard dik .~ 111111 

26. Kanalcn 
- mechanische ven1ilatie aangcslotcn op 

dakdoorvoer 
- ventilatickanalen van spiraalgcfelste, 

sendzimir verzinkte bui1.en 

30. Kozijnen, ramcn en deuren 
- buitenkozijnen en rnmen van dark red 

mcranti. volumcgcwicht gemiddcld 
550 kg/m' 

- aflimmering bovcn kozijnen dark red 
mernnti 

- woningtoegangsdeur dark red meranti 
fabricksdeur. gcdceltclijk beglaasd 

- luindeur. dark reel mcr:1111i fabrieksdeur, 
gedceltelijk bcglaasd 

- bcrgingsdcur van dark red mcranti , 
gcdcchclijk bcglaasd 

- binncndcurcn, opdckdcurcn dik 40 mm. 
stand;.1ard. fahricksma1ig gcspotcn 

- binnendcurkozijnen plaalslaal. met 
bovenlichl c.4. paned . fabricksmatig 
gcspotcn 

- aankoop ho.mg- en sluitwcrk, stclpost groot 

fl . 450.()() cxcl. :o:mnemcrsprovisic, BTW. 
enz. 

32. Houten en mctalcn lrappcn en hckken 
- gesloten trap van vurchout naar de 

verdieping wa:irvan allccn de bovenzijde 
gcschilderd en open lrap naar zoldcr, 
random geschildcrd 

- traphck van vurehou1 
- muur!cuning vm1 dark red mcranli ll 38 mm 

op gccloxccrd lichunctalcn lcuninghouders 

JJ. lla kbedckking en dakr:11nen 
- schuinc dakvlakkcn bctonncn 

sncldekpannen. phll dak hcrging 2-laagsc 
bi1umineuzc dakbcdckking 

- op zolder 4-pans dakraam met cnkel glas 
- op slaapkamers dakvcnstcrs 1340 x 

1180 mm, VOOr7.ien van thcnnisch 
isolcrcndc bcglazing 

- bij badkamer ondcr het schuinc dakvlak 
een 4-pans dakraam met them1isch 
isolerende bcglazing. 

3-'. Golen en hemclwalerafrncrcn 
- dakgoten van titaanzink ll.X 111111 . typ<: B44 

en hcmclwah.~ rnfvo\'l"l'll van PVC 
- dakaanslui1inµ 1.p.v. de g.001 voorzit..•11 van 

vogl~lsl"hr<llll 

36. Kunststccn 
- kunststecn onderdorpcls afmeting 40 x 

60mm ter plaatse van toilet en badkamer 

40. Stucadoorswcrk 
- op de wanden van toilet. kcuken en 

badkamer, bovcn tegelwerk spuitwcrk 
- op alle plafonds. incl. de schuine 

dakvlakken, spui1wcrk (cxcl. de zolder) 

41. Tegelwerk 
- geglazuurde wandtcgcls 150 x 150 mm. 

2e soon, prijsklasse 0. in het toilet (hoog 
1500 mm). badkamer (hoog 1700 mm 
resp. 2100 mm) en kcukcn (hoog 
1500mm) 

- in toilet en badkamcr d.h.g. vlocrtcgcls 
JOO x JOO nun. le soon prijsklasse O 

- ondcr c.lc raamkozijncn ijzerklinkcr 

raamdorpcls1c1h:n 

42. Dckvlocrcn en vlocrhedekkingcn 
- cementvlocrcn dik 30 mm in alle ruimten 

wclke niet bctcgcld \\'Or<lcn 

43. Melaalwcrken 
- achier woning1ocg;111g sdcur kruipluik 

omranding van vcrzinkt hockslaal 
30 x 30 x 3 mm opgcnomen in de dckvlocr 

- nachtventila1ic d.m.v . afslui1bare 
aluminiun1 rooslcrs 

45. Hinnenlimmcrwerk en 
binncninrichlini: 

- vcnstcrbanken van gi:pcrs1 door en door 

incl kunslh:trs gt.''lmpn:~ncl·rd vc..·rspaand 
hout met vcrhoogdc vnor1.ijW: . wmmkmncr 

breed 200 mm en in de sl:1:1pkamcrs en de 
keukcn 150 mm 

- op de slaapkamers en in de badkamcr 
onder het sehuinc dakvlak knieschonen 

- keukenblok J:mg 21 Oil 111111 
- prefab metcrkast in de hal 
- meranti plimen 9 x 45 mm, voorgclakt in 

alle vcrtrckken uitgeznnderd t.p.v. 
lcgelwcrk en or wider 

46. Bcglazing 
- thcnnisch isolercndc bcgl:11.ing in :tile 

huilcngcvclkozijncn. ramc..·n l'll dcurcn 
cxdusicf de hcrgin~ 

- in b<wcnlich1cn van hin1tl'lldcurko1.ijncn 

blank venslerglas . dik .~ 111111 
- in l~rµinµs<kUl'l' ll l 'lll..l'll' lwµla1.i11J.! dik 

) 111111 



47. Schilderwerk 
- buitenkozijnen en deuren systeem S9 

{dekkende beits) 
- houten trappen + traphekken sysleem S9 
- lijstwerk systeem S9 
- betimmeringen systeem S9 
- muurleuningen systeem S 13 
- gas- en waterleidingen syslecm S2R 
- cv-leidingen sys1eem S43 

48. Behangwerk 
- behang op alle wanden behalve op 

betegelde wanden, gespo1cn wandcn en 
zolderwanden 

52. Binnenriolering 
- binnenriolering van PVC, klassc 41. 

NEN 7045 

53. Waterinstallalie en sanitair 
- koud- en warmwalerlcidingcn van knpcrcn 

pijp. kwali1ei1 haltlrnrd. NEN 2200 en 2263 
- warmwa1ervoor1.icning middcls gcslolcn 

combi cv-kctel 
- sanitair conform de tckcningcn 
- aansluitpunl wasmachinc in de badkamcr 

(water+ riolcring + elcktra) 

54. Gasinstallalie 
- twee aansluitpunten per woning 

56. Verwarmingsinstallatie 
- individuele gasgestookle cenlrale 

verwarmingsinstallatie met radiatoren 
- warmtebron: geslo1en combi gaswandketel 

57. Mechanische venlilatie 
- toilet. keukcn en badk:uner mcchanisch 

geventileerd 

63. Elektrische installatie 
- omvang installa1ie vol gens NEN ICJI 0 

64. Telecommunicatie-installatie 
- twee tekfoona:111sluilpuntcn. ccn in 

woonkamer. ccn in hnofdslaapkamcr 
- twee antenne a:111sluitp1.ntcn. e'en in 

woonkamcr. ccn in hnofdslaapkamt·r 

Basishoeveelheden materialen 

In de tabel zijn de hocveelheden opgenomen 
van de belangrijkste onderdelen 
(subelementen). Deze zijn alleen gebruikt bij 
het maken van de bouwkostenbegroting. 
Ten behoeve van een meerjarenbegroling voor 
onderhoud zijn deze hoeveelheden niet te 
hanteren omdat zowel de aard als het niveau 
van de informatiebehoefle te vcel afwijkt. De 
basishocveclhedcn ten bchocvc hicrv:in zijn 
opgenomcn in §3.4. 

subelement 

metselwerk buitenspouwblad 
houten binnenspouwblad 
metselwcrk binncnspouwblad 
metselwerk woningschcidcndc wand 

gipsblokkcn binncnwandcn 
metselwerk binnenw:mden 
syteemvloer bcgane g.rond 
breedplaa1vlocr vcrdicpingen 
dakelemenlen 
gevelkozijncn 
raamdorpclstcnen 
vensterbanken 
lhermisch isolerend glas 
spui twerk wandcn 
wandtegels 
be hang 
cementdekvlocren 
vloertegels 
plinten 
spuitwerk plafonds 
knicschotten 
dakrandafwcrkingcn 
regenpijpen 
perkoenpalen + drnad 
betontegels 
nokkentcgcls 
afwerking lcrrcin 

woning 

26.40 m2 

22,08 m' 

52,00m' 
57,32 m' 

45,90m2 

75,00m' 
66,70m2 

14,25m2 

6.35 m1 

6.35m' 
7,IOm' 
9,73m' 

1 21,70m' 
170,00m' 
104,00 m2 

7,70m2 

68,00 m' 
70.00m' 

4,l!Om' 

4,IOm' 
19,75 m' 
4,60m' 
9,41 m' 

78.00m1 

hoeveelheid 

bcrging 

22.50 m' 

2.40 m' 
8,00m' 

8,00 m' 
2,30 m' 

9,90111 1 

1,30 m' 
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Nl) 
SFb 
code Omsc/1rijvi11g floew:e//1eid 

11. Bodemvoorzieningen 

- drainagelciding 5 m' 
riolcringslcidini; IOm' 

27 Daken 
got en 10111 1 

- daktrim IOm' 
31. Buitenwandopcningcn 

- thermisch isolcrcnd glas 7 m' 

- glasopsluilingcn 36111 1 

43. Vloerafwerkingcn 

kopgcvel - kitvocgcn badkamcr 15 111
1 

46. Schilderwerken 

62.00 m' builenschildcrwcrk 25 m' 

- buitenschilderwerk 25 m' 

52.00m' 47. Dakafwerkingen 
dakranden !Om' 

- bedekking Km' 

- bedekking Rm' 

51. Warmte-opwekking (inclusief warm tapwater) 

0.55 m' thermokoppel I st. 
circulaticpomp I SI. 

0,90111' 
0.60111 1 

0,60m 1 

expansievat I SI. 

cv-kctel I st. 
52. Afvoeren 

- regenpijpen 5m' 
53. Water 

krancn 9 st. 
56. Warmtedislributic 

radiatorcn 7 st. 
radic1torknmc11 7 SI. 

ruimtclhcnnost<ial I SI. 

57. Luchthchandcling 
nfzui~vcnlickn ~ SI. 

13.40 m' ;ifzuig-unit I SI. 

73. Yuste kl111kcn\'nor1.icningcn 

7.50 m' kilvtlC!! aanrl·d11hlad 3 111 1 

90. Tcrrcin,·oorzic.·11inJ,:cn 
ll.'ffaSS1.:IK~rm I SI. 
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Oppervlakte- en inhoudsanalyse 

Oppervlakten 

A. 

woonkamcr 
keuken 
slaapkamcr I 
slaapkamer 2 
slaapkamer 3 

A. woonoppervlakle 

8 . 
begane grand 
I' verdieping 

woom>ppen•lukte 
4,87 x 3, 10 + 2,83 x 3,90 
2,60 x 2,80 
2,70 x 4,22 
2,10 x 3,10 
2,70 x 3,11 

l>i1111e11werksker11oppervlakre 
4,87 x 8,80 - 1,00 x 0,90 
4,87 x 7,40 

II. binnenwcrkskernoppervlakle (BKO) 

c. 
hcganc grond 
It! vcrdicping 
zoldcr 
bcrging 
kopgcvcl 

C. brulo oppcrvlaklc 

lnhoud 

woning 
kopgcvcl 
berging 

hruro op11<•rl'"1kre 
9,40 x 5.10 
'1.40 x 5,10 
6,70' 5,10 
3,75 x 2,40 
2 x ('1,40 x 0,235 x 2 + 6,70 x 0,235) : 8 

(9,40 x 2,70 + 8,05 x 2,70 + 6,70 x 3,35 x 0,5)x 5, 10 
2 x (58,34 x 0,235) : 8 
2,40 x 3,75 x 2,30 

llrulo inhoud gcmiddcld per woning 

+ 

+ 

+ 

+ 

26,13 m' 
7,28 m' 

I 1,39 m' 
6,51 m' 
8,40m' 

59,71 m' 

41,96m' 
36.04 m' 

78,00 m' 

47,94 m' 
47,94 m' 
34.17 m' 
9,00m' 
I .50 m' 

140,SS m' 

297,52 m' 
3.43 111 ·' 

20,70 m' 

321,65 m·' 



Uitgangspunten milieubewust bouwen: 

2.1.1 Ultgangspunten: Een overzlcht van de SEV, ult: 
Hand/11/dlng duurzam11 wonlngbouw, [20). 

Strategie voor materiaalkeuze 

Het £:~..;t'vlee ·model. oncwikkeld door prof. van Leeuwen vin de: TU Detft.. kan toegeput 
worden op het proces van bouwen en wonen. Het model mnkt de milieu-effKten van 
dit proce:s inzichtelijk. Het proces wordt buc~uwd als een black-box. wur enenijds 

elememen of stromen ingun en anderzijds elementen en stromen uitkomen. 

~ ~: . .... :i,:3et:r:Bo• 

BRON 

IN 
l":)l"drlofl'lft'I 

!'>:>eiJWurOae enet '! 
s~-:vte 1uc:ht 
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UIT ..,. 
luf•.U'":j;!~ 

w:t1)"~·!. J:! lucht 

Yel''O"'":.~· j: Nitti' 

Ye'":"·.·~··:!~ 

PUT 

Oen doorscroming wordt als onge.Jenst ::ieschouwd, omdat H een achteruitgang van 

het milieu tot gevolg heeft. De achteruitpn1 varieert van uitpuuin1 van voorniden en 
niimtcbcslag tot invlocd op de getondhe·~ v:in mens. dier en pl.lnt en klimut· 

venndermgen. In hoo(dstuk 6 Rc1t•\1m:, ·; .. · llS~'<lcn worden de bel:1nzrijkste upecten 
n.ader toegelicht. 
De oplontng is het tegenhouden vin de ir.scroom (= reslstentie) en het beperken van de 
uicstroom (= rtttentie). anders zexegd: he: sluiten van kri~pen. 

Zowel de resistentle .als de retentie kunnen het ben aanppakt worden volzens de 
zog:enumde l-suppen stntegie, oncwtkkeld door prof. C. Du;riestein. In volgorde van 

aanpak tiec de suitezie voor een milieubewust 1rondstoffen1ebruik er als volit uic 
I . voorkom onnodig verbruik: 
2. gebrvik vemieuwbare o( sec:undaire 1rondstoffen; 
3. gebruik grondstorf'en optimul. 

I. Voorlcom onnodlt "erbruJlc 
8ij nieuwbouw is het mos:elijk door compact te bouwen zowtl het m.ateriul· als h1M 
energ1egebruik gunsti& te be"lnvtoeden. Onder compact bouwen wordt een iunstige 
verhoudinc van het buitenoppervfak ten optichce van de 'nhoud van een zebouw 
versuan. Door een slimme pl:megrondindelm& ktn de lenri:e van warm-- en koudwater· 
leidinzen beperkt worden. wat behalve materiaalbesparlnf ook besparinz van wann 

upwater oplevert. Verspilling van energie is ook tegen te gnn door beter te isoleren. De 
milieuwinst hiervan weegt op cegen het gebruik van extra tsolatiemateriul. wit op t:kh 

ook het milieu belasL 
Door te zorgen dat woningen een bepulde rmte van ftextbiliteit en aanpasburheid 

betitten wordt berelkt dat aanpassinzen un een vennderende leven1wijte of un ander 
gebruik 1impcl mogclijk zijn, dus zondtr 1ngrijptnde renovatic. 
Door een zorgvuldige deulllerlng en een sobere vonnievinz (d<1k0Yerstekken, teruz-

liggende kotijnenl is hct gebruik van beschennint1mtddelen, PUR·schuim, kit en lood
slabben {geen moeilijke hoeken) tc vermijden. 
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Over het alzemeen krijgc renov:atie de voorkeur boven het alternuief "sloop en nieuw
bouw". Bij renoY:itie is de eerste sup het zo veel mogelijk handhaYen van besuande 
elemen(en. Uiter:i;ird meet na;ir een optimum guocht worden. wurbij toveel mog:elijk 
\lln het best.J:indc gchandh.Jard blijrt. zonder de ft"'r:1agde kwahte•t en functionaliteit cc 
kort te docn. In weel gev:1llen vcrd1ent rcparat1e flt woorlteur bo ... en vervanging. Kozijnen 
zijn daarvan een geed voorbccld . Mede dank111 dt vera.nderinzen in het subsidiestelscl 
komcn steeds mecr woningcorporacies tot de owertuiging dat kot i1nreparatie serieus 
ovcrwogen moet worden bij groot onderhoud en renovatie. 
Sij renovatie is cevens van belang dat het niveau wan de ingreep in evenwicht is met de 
a:ewensce verlenging van de leYensduur. De resterende levensduur van afzonderlijke 
bouwdelen dient bovendien afgenemd te zijn op de levensduur Yan de iehele woning. 

2. Gebrvlk vemieuwbore of secundoire irondstoffen 
Door het gebruik van vernieuwbare of secundaire crondstoffen wordt de zrondstoffen· 
kringloop gesloten gehouden en het onuuan van afval beperkt. Vemieuwbare grond

stoffen zijn zrondscoffen die op korte tennijn (I a 100 )air) rqenerHrb.aar zijn. 
Voorbeelden t ijn hout uit produktiebossen, vtas. stro, kurk. kok:os en natwrNrsen. 
Kenmerkend voor det:e rrondstotl"en k dat H weini1 be-wtrti:tns hoeven ce onderpan bij 

de omtettlng tot bouwmateriul en dat binnen de lev«niduur van het bouwmateriuf 
nievwe: a:rondstoffen in de natuur gevormd worden. Vemieuwbare energiedragers zljn 
wind- en tonne-energie en waterkracht 
Secundaire 1rondscoffen tijn grondnoffen die nit! in de nacuur 1ewonnen WOf"den. mur 
als rest- of recycleprodukt vrijkomen. Voorbfflcen tijn betonpuingranulut dat gebruikt 
wo,.dt in plaau van grind In beton, cellulosevtokken als isolatiemateriul uit oud knnten

papier en rogips afkomuig uit elektriciteiucentra•ts in sipspbten en -blokken. I-let 
benutten van afvalwarmte kan als het intetten va_ ~. een secundaire energiednger 

beschouwd worden. 

Met in,an1 van I januui 1994 Is het ophalen van net zroentt-. fruit - en tuinafval wenelljk 
verplicht. Oat betekent dat bewoners in ieder ztval twee afvalbakken tn huis moeten 
hebben. DHrnun wordt vaak het pa pier, gtas en klein chemisch afval apart verumeld en 
afzeleverd cen behoeve van her1ebrulk. 8ij nleuwbouw kan daar op inzespeeld worden 

door in de keuken of elden in de woninz daarvoor de nodige r'\limte te scheppen en 
voort:ienlngen a.an te brengen. Zeker bij gesupelde bouw vergt dit de nodige undacht. 
Ook renovatie is een goed moment om verbettring op die punt aan te brtn,en. 

8ij hec bouwen en renoveren onuuac un ""°" hoeveelheid bouw- en sloopafval. VOCK 

dit probleem ii door de overheid een implemenutieplan ontwikkeld. wiarin pnreefd 
wordt nur herzebrulk van 90% van het bouw· en sloopafval in het jur 2000. Bovendlen 
moet de iroei van dete aMlstroom beteugeld wo,.den. Hergebruik van bouw- en iloop
afval is moselijk als het afval picheiden wordt: in de divene fncties. 

J. Gebn1llf. rrondrtoffen opelrnool 
Grondstoffen WJarvan de voornad eindig Is moeten to optima.al en 10 ichoon mogelljk 
pbrulkt worden. Zo heeft hec zebruik van niet massieve. pprefabrkeerde elementen als 

voordeel dat minder rm.teriaal gebruikt wordt Oat minder aMI onawt en cbt het afnl 
onder zecontroleerde omsandigheden verwetitt lu.n worden. Voorbeelden tljn houten 
binnenspouwbladen en betonvloerelemencen Yan hec rype kanaalplut o( ribc:as.sette.. 
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Relevante milieu-aspecten 

In dit hoofdnuk worden de verKhillende milieu·aspe<ten uitiewerkt die bij de 
vergelijkin1 nn bouwprodukttn in deel 2 Nttuwbouw en ) kenontie warden betrokken. 
Bij de onderlince we&in& v1n de 1specten '' van belanc of en op welke termtjn de un het 
milieu toegebn.dite sch.ade. evcntueel met bchulp v&n menselijk "11rijpen, weer henteld 

k.an warden . Ook de ecolocische. technische en politieke beheersburheid is een 
beb.ncrijk factor . Over het alremeen ul met de toena.me nn de 1ehulgroone ook de 
ernn van het prob'eem tocnemen. Aain tiec broeikaseffec1 en de :aanu.sdnc van de ozon
lug wordt din ook een groter gew1cht toegekend ~n un lokale bodemverontreiniging 
of celuidsonrbst. 

Aantastin& van ecosystemen 
Een ecosysteem is de umenhang tunen levende (planten en dieren) en niet levende 
factoren (o.&. bodem. klimut) in een bqrensd 1ebied. Bij unc.astinc pat het zowel om 

de untistini van nawurlijke (ecoloitsche} als landschappelijke wurd1n. Sij yerstorinc van 
een ecosystecm kan het tienullen tot honderden p.ren duren voordat het evenwicht 

hersteld Is. 

Schaarste 
Schaarste wil zegen dat de verhoudinc wuen de beschikbare voorrud en het cebruik 
duscbniz ~ cbt de voorrud op kotU termijn uiqeput drti(t tt raken. 0. tt &ebrviken 
voorrud kan vanwc1e ec°'°lfsche. ec:onomische of technische rnotieven unzienlijk 
ldeiner zijn dan de werlc.elijkt aanwW1e voorrud. 
De voorrud van Vttl crondsto«en is e:indi&. Doordat het unvullen van de voorrud een 
zeer Lanpum procu is (duizenden of miljoencn jaren) kan de voorrud ui(leput raken. 
Bij "¥en'Meuwbare" 1rondstolfen zeschledt de unvvUin& ¥HI snellu. De zrondS;tof WOrdt 
door levende: orpnismen un1emaakt. Ook urdolie, steenkool en ps worden 1evormd 
doOr le¥ende orpnismen. Het duurt echter miljoenen jaren 'tOOrdat due orpnismen 
om1evormd zijn tot bruikbare 1rondstofl'en. Er is clan ook pu spra.ke van een vemieuw
bare irondstof aJs de snelheid wurmee de grondstof ungroeit (omloopsnelheid) van een 
vergelijldnre orde is als de verbruiksnelhtid. Bij het huidi&e hose uempo van crond· 
stoffencebruik Mtekent dat een omloopsnelheid van I tot 100 tur. 

Uitstoot 
Gedurtnde de hele levensloop van een material of produkt kunnen schadelijke 
stoffen uitgestoten warden. Het gut om de uiutoot van vute, vloeibare of 1uvormige 
schadelijke stoffen nur bodem. water ol luchL Voorbeelden zijn respectievelijk zware 
metilen uit verduurumingsmiddelen. zink afkomstic van dakbedekkincen en CFK's (un
wtin1 van de ozonlu&) v.an isolltiemattrialen. 
Bil winNn&. tnnsport. opsb&. produktie en iebruik van btpuldt materialen kunnen Iich 
ubmiteiten voordoen. De kans durop Is doorguns erg k.ltin. mur mocht een calvniteit 
1ich toeh voordoen. dv\ is vuk sprike \'iln enonne 1evol11n voor mens en milieu. Oit 
kan ..,, reden Vjn om zelfs bij "" zeer k.leine lwu op een c.abmiteiL den toch als 

belan&rijk milieu-aspect mee te liten wqen. 

Eneriieiebrulk 
IMJ het enerliq:.brulk pat het niet alleen om de ene:rzi• die nodl1 ls voor de 
produlctie. mur ook voor de winnin& en htt transpOrt. Ener&iqebrulk betekent enerzijds 
het verbruik van achun• 1rondstoft'en en anderzifds de uiutoOt van schadelijke Jtoff'en 
die bijdrazen un het broeikaseffect (C01 ). venurinc (NO" en S01) en smorormln& 
(NO, tn kool,..wuofl•n). 

Gezondheld 
Een belancriik aspect Is de invloed die &edurende de hcle levenscydus van een matertaaJ 
op de cuondheid van de mens wonk uiqeoefend. Oit bn Vjtl op de cezondheid van de 
wtrir.nemers bij de wlnninc (bijvoorbeeld met als 1evol& stofloncen), produktie (bijvoor
bffld door alamiulten) en bouw (bijvoorb<eld door vrijkomende oplosmlddeltn of 

veiels), op de 1e:r.ondhe:id van de bewoners (bijvoorbeeld door fornuldehyde of radon). 
of op de iexondheid van de afvalverwerkers en omwonenden (bijvoori>eeld door asbesc 
of stol}. 

Duurzaamheid 
Een irotere duuruunheid betekent dat een produkt minder snel ierepireerd of 
vervan1en hoeft te worden, roda.t de mitieubebstin1 over een l>ep.aald1: periode kleiner 
wordt. Bel.in&rijk is dat de duunumheid van a~n.e bouwdelen in overeenstemming is 
met de levensduur van het coule cebouw. Bij renovatie ul dit veel:al een kortere periode 
:tljn dan bij nieuwbouw. Ni sloop is juist een goede 1fbreekburheid vin het dv1I bebng· 
rijk. tenzij het Afval 1eschikt ii voor prima1r of secundair her1ebn.11k. 

Af"val 
Nacb.t een produkt zijn fonctie M:eft vervuld k.an het afnl ul van problemen ople'teren. 
Het kan 111n om slechte scheidbu.rheid, slechte afbreekburheid, zwufvutl, ruimte· 
inname of uido1ln1 bij stort en het vrijkomen van schadelijke stoffen en reuprodukten bij 
verbrindinc. lndien het af't'al dat na sloop van (een onderdeel VM1) het &ebouw in het 
milieu terecht komt. door stort of een andere activiteit. dan wordt de optredende milieu· 
be:lastinc bepuld door de combtnatie van de scha.delijkheid en de afbreekburtieid. 61j een 
&oede afbreekburheid ta! het aMl minder tans ruimte innemen of een schidelijke 
wertcinc uitoefenen. 

He.-,ebruik 
Bij duuruvn bouwen kan men op twee manieren aandad1t bested en un hercebruik. Ten 
eerste door ¥oor produkten te kieien wurbij sprake is van primair (ln der.elrde vorm) of 
secund:air (restprodukt als qondstof voor bouwmateriul) hercebruik van afvalstoHen uit 
de bouw of andere sectoren. Ten tweede door er 't"OOf" te zorgen dat de toegepute 
produkten na sloop opnieuw te cebruiken :r.ijn. 

Hercebruik leidt tot minder dvat en tot een bespirin& op grondstoffencebruik. De milieu· 
winst is het croocst bij primair herzebruik. wurbij het afval nit( eerst in een produktie
proces tot het nieuwe produkt moet worden om1evormd. 

Hilieu·eff'ecten van veel gebruikte bouwmaterialen 
In deel -4. bijlace I komen de milieu-eff'ecten van een aanul veel voorkomende bouw
materiilen un de orde. Bij het be~len van de milieUYoorkeur In de delen 2 en l tijn de 
in bijla.ce I beschreven milieu-effecten betrokken . In de bouwdeelbladen liet het accent 
op de onderlinge verielijking van de toepassingen. 



2.1.2 Ultgangspunten: Vulstregels van de schaal van 

BIM, Peter Schmid [69]. 

Vuistregels voor 
ma teriaalkeuze 

Peter Schmid 

Het debat over de juiste 
keuze van bouwmaterialen 
en -produkten in het licht 

van een duurzame ontwikke
ling is in voile gang. Hoe te 

meten (milieumaat) en te 
wegen (label) is een ueel 

besproken onderwerp, z.owel 
onder wetenschappers als bij 

bouwers en architicten. 
Maar oak de overheid en de 

gebruiker maken zich er 
'tleer en meer zorgen over. 

het is oak duidelijk dat grate 
(commerciele) belangen hier
bij een belangrijke rol spelen. 
In dit artikel wordt getracht 
om via een aantal beginselen 
en uitgangspunten een prin-

dpiele consensus over dit 
thema te bereiken. 

H
oc mm het ook wendt ofkcm, 
alle bouwmaterialen en -produk

rcn zijn oorspronkclijk alkom· 
srig ui1 bet milieu. hoc 11erlt re nadtrhmd 
ook b<wcrkt zijn. lnmiddels wcet (bijna) 
dk kind dat alles zijn sporcn in bet miliru 
ach1<rluL Nu bocft die we<cnschap uk<r 
nict rot de condwie re lcidcn dar wij ons 

telf wcg mocttn cijfercn .. nwoge dt uit
zididoosh<icl ooit volltdig milituapattnd 
te lamnen bouwcn.. Wij zouden er echrer 
..d goal aan dom de milicu(ovcr)bdu
tend< wijte van bouwm in te ruilen rcgen 
een bouwwijie die in enige baJans ·zoals 
een dyrwnisch evenwicht· is met het 
milieu. De ondmtW'ldc conmreringm 
zijn hicrbii rdtvant. 

Herkomst 
Voor wat betreft de btrkomst von dt 
bouw .. en grondnoffen kunnen wij cen 
vieruJ caregoriefn ondenchcidcn: 

• Plmtun!ige 110A'en, zoaJa (gegrotid <n 
groei<ndl bout dmwd all< niet-houtach· 
rigr planrm. 

• Diedijkc stof!'en. bijvoorbtdd von (bo1-
1en)lijm tot vaels en van huidtn 101 

• Mincr2.lc sro.ff'en. zoa!s lccm en klei en 
allerlci sttncn en m:sen wuruir de mru
len •fkomnig zijn. 

• Gcmcngdc srotTcn en in hct vcrlcngdc 
hicrnn composincn. 

Alica wa1 de (bouw)mark1 biedt. is afkom
srig van dtte vier arcgoricCn met hun rel· 
kctu ucr fundamcntdc cigcnschappcn. 

Em tm .. ,,,J;tt m ltom "''"" effi· 
riini;, wrg """' mr :a.initt• mt1fit· 
exrmsitw, itfotti-mitKtrrNk, 
mi/in1brwruu m K""""'UuUJ-,.,p«· 
ttmuit 1tftctit 111111 boullllt4jfm. 

Het grote vootdtd van een dersdijke 
carcgoriscring is cl.at men oven.icht 
behoudt. Bij d< bcschouwing van deu 
aregoricCn kunncn aircria wordcn 
gebanteerd. za.ls vemiruwburheid (het 
kunnen nogroeim), eindigheid <n hetge· 
bruiks- <n (biologisch<) albrcekmogelijk
beden. 

Bewerklng 
Sieeds orakcr zljn wij ont<VT<den met dt -
srolttn toa1s wij die in de naruur unrrcf
fen. Voor de tocpuaing in de bouw kun
nen we nu vier catcg0rie!n van 'bcwcrkc· 
lijkheid' ondencheiden: 
I -Onbew<rltte. 'mugddijke' bouwnof

fen. di< tdkens identiek zijn un de 
grondstof. 

2 -Llclu bew<rltte stof!'en, die grofw.g 
overcenkomen met oorspronkdijkc 
go«lkope(n:) produktcn ui1 bet 
:unbacht. 

3 -Zwaar b<wcrkte nof!'en die, veelal in d< 
zwan: industri<, ingrijpende proccsxn 
ondergaan door gebruik van veel 
(hm!e) energie. 

4 ~ransformeetde stof!'en wurvan de 
winning vuk op complcxe, gecompli
ceerde en ook encrgie-inrcnsicve pro. 
ccssen bcrust en wurbij molcculaire 
srructuren omgcvnrmd wordcn. 
Metaltn en syntbetische produkrcn val
lcn in her .algemttn hierondcr. 

Bij dC'ZC vier a.tcgorittn moct in aanmcr· 
king wordtn genom<n dat V2n I to1 <n 
met .f de hoevttlhcid cncrgie die nodig is 

pagina 105 



pagina 106 

BOUWSTOF 

voor lxwcrking en rranspon grotWeg 
oploopr. Hoc mttr de :noifcn t.ijn 
bcwcrkr. hoc minder ~milidijk of z.ui
nig u tijn voor hcrgebruik. Im srun bio
logisch albrttkbaac. Hoc stcrktt u \"Cr.ln• 
dcrcn. hoe minder wij ook 11c mogdiike 
lang< mmijn gcvolgcn, zowcl voor hot 
milieu ab ook voor de gczondhcid nn de 
mens. kunncn overzim. Des te minder 
kunnen wij dus ook ccht de Vtnnrwoor

ding moor d1:2gcn. 

Stofmatrix 
· wij nu de cwee zoiuist bcschrevcn acc

gunserin~ met dbar in vcrhoudin5 Wll-' 
lcn bmigcn, Ian dat door em mauix re 
makcn. Aangttim bcide grocpen <en min 
of mcc:t oplopcndc zwurtc voor wu 
beucft milieu-ingrcpen. cnergie-inhoud en 
mnsponhocvcdhcid venegcnwoordigcn. 
lcid1 die roe een reeds principi<le 
(voor)5electic V2R maccrialcn en produkttn 
in her pcnpccticf van ecn duun:amc onr
wikkding. Owbij mOCt nog hot paralld 
oplopcnde Nico wordcn gctdd voor de 
g<zondheid van de bij het produktie-, 

bouw- en woon- of wcrkproccs betrokkcn 
pcnoncn of parti.cipanten. Ecn dcd V1.ll 

cla1 Nico is nag onbckcnd. In dk vdd V>n 
de matrix kunncn we nu de rdaticvc 5Ct>rc 

van de bouwstof ungcvcn voor wat bctrcit 
milieu-. mcrgic- rn ga.ondhcidsvriendc
lijkhcid (t.ic hguur). In klcinc. gcpastc hoc-

Er_,,.,.,.,, __ th 

_hoe ... --...... _,.,,....,;n-eneco1og1-
1CM•sp«:ton--wonion. 
(Fola-GB&W) 

vcdhcdcn r.al het ook zo nu en clan "l'CRRI· 

woord zijn bijU>ndcr kostban: matcrialen 

roe re pas.sen. T och zal de mate waarin dit 
gcbcun steeds de hoogtte zorg moetcn 

kriigcn. BijlUl dringt tich CCR vctgelijking 
op met ccn incnting of met de homeopa .. 
chic, wa.ar met wcliswau hdc kJcinc doses 

"'" vcrgif toch CCR posiciCY< gczondma
kcndc wcrking bcrcik1 kan wordcn. 

Stolmarri•.., ca,__ van_.,..,,_ 
(lllCAtraN p_,.,- Si:htrHO} 

Conclusie 
Zoudcn wij nu de boodschap oVCT de fci
tcn van de nweriaallcwaliteit. die in de 
scofmanix gevisualisccrd i:iin, rcr hanc 
ncmcn, clan zou de gm>iddclde mauria
lcnscaa1 in de bouw ingrijpcnd mOCtcn 

wijzigcn. Het indumicd-<0mmctcil!le 

complex, mw ook de werkgclcgcnhcicl. 
zo1& durdoor pijnlijkc \OUllldcringcn 
mocccn ondcrgun. Die lucstc bn zcker 
ni<t de bcdocling i:ijn. Wac cchrcr wd de 
bcdoding moct zijn, is dat planncn met 
penpca:icf onrwik.kdd warden wurin 
duidclijk word< ungcgevcn op wclke 
wiiu wii zoudcn moctcn bouwen om re 
kunncn ovcrlcvcn. V crvolgens kunncn 

sappcnplanncn gemultt wordcn, wurin 
de ecologische en economische aspecten 
gcopenrionalisccnl wordcn- In ccn crc

•ticve (holisritche) panicipacic NSSCn alle 
dedncmmde pattijcn in de bouw, indu
sicf de bclangcngrocpcn -<le uinlaging bij 
educ innOYllties .. roudcn wij dan wat 
dichtcr bij ccn duunamc onrwikkding 

kunncn komcn. 



2.1.3 Ultgangspunten: Standpunten en ultgangspunten 
van de commlssle Mllleubewust Bouwen, zoals 
deze omschreven zljn In Mlnlm11/lssrs/ng van ds 
mlllsubs/11stlng In d• wonlngbouw, bl.Ill tm. vi. [9]. 

Hot rapport 'Minimalisering van milieubelastlng in de woningbouw' bevat een grote 
hooveelhaid informatle over de maieubeluting die samenhang1 met de bouw en 
over de mogelijkheden die milieubelasting le vermindaren. Hat geeft dan ook ta! 
van aanknoplngspunten voor miDeubewuster ontwerpen en bouwen. Hier willen wij 
in hat llcht van d~ rapport anlge maar atgamena aanbevetingen doan met hat oog 
op een milieubewustere bouw, met name van woningen. 

Voor milieubewuster bouwen zljn vooral de ~gende drit uitgangspunten van 
belang. 

La1 bij h•t maken van keuzan steeds op da mifieubalasting van 'wieg 101 
grar, van de winning van grondstaffen voor bouwmaterialan tot het 
atvalstadium (na sloop ot renovatie). 

Daarbij is van groat belang dat alval zoveoi mogelijk opniauw in de 
bouwcydus wordt opgenomen. 

Wees zuinig 1>1 hat geb<uik van (natuu~ijke) hulpbronnan zoals matarialan, 
water en energie. 

WHs terughoudand bij hat doen van dingen die vroeg of laal aanleiding 
geven tot ten re!atiet sterke aantasting van de natuw of een relatiet zware 
milieubetasting binnen dan wel bulten wonlngen. 

Daze algemene uitgangspunten Jelden tot nn aantaJ aandachtspunten bij de 
bouw, zeals: 

1. Mlnlmallseren van het verbrulk van materl1l1n die In d1 natuur schaars 
Zljn. 
Voorraden van materialen die in de natuur relatief schaars zijn, zoals 
bijvoorbeeld grind en zlnk. moeten zo snet mogelijk wordan geconsarveerd. 
Een larughoudend gebruik en een maximaal hergebruik zijn gewenst. 

2. Een uiterst terughoudend gabrulk van materlalen die aonleidlng geven 
tot een verhoudlngsgewiJ• sterke belaallng van hel milieu of aantHllng 
van dt natuur. 
MateriaJen verschiUen thans, zoals blijkt uit hoofdstuk 8 van dil rapport. slerk 
in de mate waarin ze van wieg tot grat hat m~ieu belastan en de na1uur 
aantaslen. 

Het ls van belang vast t• stellen dat de mate van milieubetasdng en 
Jar.?oistirt; ·;an de natuur Qn wij:;:igingen ccor •1erandermc;en n ':rccuc:ie· 
w1jza en ooor (her)geb<uik. 
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Oil biadt mogelijkhaden voor verrnindaring van miliaubelasting an aantasting 
van di natuur. 
De commissie meant dat deze mogelijkheden met name ook een uitdaging 
vonnen voor de producenten van bouwmateria!en. 

3. Bouwen met "" oog gerlchl op de sloop en hat hergebrulk Vlln 
sloopalvll. 
Eans lcomt eon gebouw aan hat tind van zljn bestaan. Hot Is met hat oog 
daarop van belang ontwerp en bouwmatarialen zo 11 kiezen dat sloopafval 
mat een minimum aan problaman nuttlg kan worean toegapasl In dit Hcht 
zijn diverse than• op ruime sdlaal gebtuikt• bouwmaterialen minder 
geslaagd. Wij danktn daarbij onderrneer aan verzinkt staal (geeft vee4 afval 
bij heMHWerking), verduurzaamd hout en veriijmde meerlaagsc:onstNcties 

van versehiDendt mattrialan (bijvoorbeeld polyurethaan-houtcombinaties en 
veet kunststofcombinatles). 

Ot keuze tan gunste van condJ'Udies die eenvoudlg zijn op 11 heHen 
(demontabel bouwen) kan aen beiangrijka bijdrage laveren aan nuttig 
hergebruik. 

4. Mlnlmallseren van bouw- en onderhoudsatval. 
Voor het minimaliseran van bouwatvaJ zijn ondennaar pre·fabricage. hat 
beperken van verpakkingsmateri1af en goede mHtvoering belangrijk. 
Beperking van onderhoudsatval vraagt om een keuze voor een goeda 
ondarhoud!istrategie, duurzame matarialen en zodaniga constructies dat bij 
het onderhoud niet onnodig veal ovtrhoop moat worden gahaald. 

5. Guchtldtn lnzamtltn van bouw- en 1ioopatval, bl) voorkaur gavolgd 
door nuttlgt totpaaalng. 
Met de gescheidan inzame~ng van bouwafval zijn op diverse plaatsen goecle 
ervatingen opgedaan. De kosten ervan zijn allaszins aanvaardbaar. 
Bcvandien levert deze aanpak besparfngen en bnJikbare grondstotfen op. 
Salectief slopen vormt de baste basis voor gescheidan inzameling ven 
sloopafval. Er zal echter nog veal wark moeten warden verzet om de nuttige 

toepassing van bouw- &n sloopafval 11 bevorderen. Met name wat betreft 
kunstSloffen en mlnetale woi laat het hergebruik nag zeer veel te wensen 
over. 

6. Hel aanbrengen van voorzllnlngen In en blJ wonlngen die In de 
gtbrulksfaM dt g1sch11d1n lnumtllng van alval tn dt aanaiulllng 
r•l•tlef mllleuvrl•ndellJk• vonnen v•n v•rvoer (flets en openbHr 

vervoer) verg1makk1lljk1n. 
Hienoe behoran zaken als voldoande bergruimta voor de milieubox, de 
biobak en de fiats. en de nabijheid van een ratourshop of andere 

voorzieningen voor het inleveren van afgedankte spunen en een halte plaats 
voor hat openbaar vervoer. 

7. BIJ wonlngbouwprojecten zovul mogellJk rulmt1 laten voor natuur en 
landschep. 

Tot h•t geven van ruimle voor naluur en landschap behoren onder meer een 
dusdanige inrichting van hat groan dal onkruidbastrijdingsmiddelen onnodig 
zijn, en dieren hel ·groan· kunnen benuttan als verbfijfplaats en 
verbindingswag. en waar mogelijk handhaving van straek·eigen 
landschappelijke verscheidenh&id. Ook 'groene' (beplanle) daken kunnan de 
1:! ! ~:.; : -ne~r " '..11m1e ')even . 
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8. Een zo groat mogelljk gebrulk In de bouw van schone alvelproduklen. 
Naar verhouding schone afvaJprodukten zoals bijvoorl>eeld gemalen 'schoon' 
puin (grindveivangar) an gipa van ontzwavelingsinotallatiH (YOOt o.m. 
gipsplaten) verdienan "" belangrijke piaa1s op de bouwmattrilltnmarkl. 
Hot is tchtar van belang relalief vuilt alvalstoffan die In de gebruiksfast of 
na sloop problemen lwnnen geven, zoals bijvoo<beeld foaforgips en 
vliegassen, niet toe ta passan In de wonlngbouw. 

9. Mlnl.,.llseren van energle- on -tergebrulk UJdena de gebrulkl
van de wonlngen. 
Eon goede orilntatit (l.v.m. gebruikmaklng van 'passitvt zonnHnergit1 an 
isolatia van woningen kunnen hat energievarbruik bjdens bewoning stark 
beperkan. Oil ztlfde geld! YOOt de installatia van enargiHfficilnta toaSlollan 
en eventueel zonne..boilers. 
Door de daarmta bespaarde kosten voor gas an elektra warden de 
benodigde ex1ra investeringen mettertijd veelal ruimschoots terugverdill(ld. 
Een standaardwoning die voor ruimteverwanning Net maar dan circa 500 

m3 gas gebruikl. behoort alleszins tot do mogelijkhedon. Wei is hot met hot 
oog op hat binnen milieu van groat belang ontwerp en bouwmatariaJen met 
zorg ta kiezen en in zulka woningan te besdlikken over un uitgakiand 
ventilatiesysteem. 
Met hat cog op de baper1Ung van hat watarverbruik is hat installeren van 
waterbosparonde awar•tuur (wc's, douch•koppen) van groat nut Een 
makl<olijk toegankelijke on afleesbera meter. waasdoor de bowonar hot oog 
kan houden op energi• en waterverbruik, is aan ta bevelen. 

1 O. De levensduur van hot gebouw. 
Ouurzaamhakf Is thans tl6n van de meest ondergewaardeerde, maar uit hat 
oogpunt van natuur en milieu Hn van de belangrijkste upecten van de 
bouw. Eon tango levensduur is van groat belang voor een zulnlg gobruik van 
bouwmaterialen en Jeidt lot varmindering van ~ an onderhoudsafval. 
Een lange lovonsduur kan warden bereikt door zowol do tochnischo als do 
funktionele levensduur van woningen te vertengen. De technische 
lovensduur kan warden verlongd door gebruik 18 maken van duurzame 
matertalen en constructies. De funktionele levensduut kan warden vertengd 
door woningen nexibel to ontwerpen (good doordac:hto plattogrondon) on 
flexibol to bouwon (toepassing van daarvoor goiigonde constructies en 
materialen). Hierdoor zijn woningen voor meerdere doelgroepen met 
verschillenda woonwensan geschikt ta maken en aan ta passen zonder 
(ingrijpend) vorbouw· en sloopwork. De mogelijkhaid tot nexibiliteit in de 
woning verhoogt de bruikbaarheid van woningan in verschillande fasan van 
de levenscyclus. 

De bege1eidings:ommissie van het onderhavige ondermek 'Minimalisaring van ae 
milieubelasting in de woningbouw' was samengesteld ult d• navolgende peraonen, 
die op parsoonlijke titol deolnamen aan hot c:ommJssiewark. 

Movr. drs. M.M.A. Brunt 
Stlchting Natuur an Milieu 

Mevr. drs. H.C.L Hilhotst 
Stichting Landelijk Contad van Vrouwan Advies Commissies voor de 
woningbouw 

Ir. W. Koning 
(Oud·direktour) Wilma Nederland 

Ors. E.L. Matser (secrelaris) 

Stichting Milieubewustzijn 

Ir. B.J. Mellos (voorzittor) 
Johan Matser Projoktontwikkoling BY 

Prof.dr. L Reijnders 
Universiteit van Amsterdam, lntetfacultaire Vakgroep MiUeulwnde 

Prof.dr. mag. P. Schmid 
T ectmische Universlte~ Eindhoven Faculteit Bouwkunde 

Or. J.P. de Waart 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

A. van Wijngaarden. Architect AvB 
Bond van Nedertandse Architakten 



2.1.4 Ultgangspunten van Mlchlel Haas ult NIBE Ml

ll•uclasslflcatl• bouwmat•rlal•n [80). 

Ecologlsche criteria 
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Bij een goed werkend marktmechanlsme, waarblj de milieu schaden In de kosten van een 
produkt doorberekend worden, zouden aparte ecologlsche criteria vermoedelijk overbodlg zljn. 
Zoals ult het voorgaande blijkt Is deze sltuatle nog lang nlet bereikt. Er zullen ecologische 
criteria, die feitelijk ook economlsche criteria zijn, maar dan op lange tennljn gezien, noodzakelijk 
zijn. Een produkt wordt dan op de volgende onderdelen beoordeeld: 
- Energleverbrulk tijdens winning, transport en produktle; dit is een belangrijk criterium daar 

voor een wezenlijk deel fokslele brandstof wordt gebrulkt, waarbij blj verbranding schadelijke 
stoffen vrijkomen, zoals C02 {broelkaseffect), S02 en NO,. (zure regen) en lood, koolwaterstof
fen en roet (gezondheid), daarnaast Is de hoeveelheid fosslele brandstof elndig. 

- Uitputting van grondstoff en; van belang ls In dit geval In hoeverre een grondstof veel 
voorkomt, blj voorkeur reglonaal, of dat het een schaarse grondstof Is, waarvan de wereld 
voorraad blnnen afzienbare tijd uitgeput raakt. · 

- Aantasting van landschap en ecosystemen; In sommlge gevallen kan een grondstof gewon
nen worden zonder enige aantasting van het landschap, bijvoorbeeld door mlddef van 
recycling of door bewerking van afval (rookgasontzwavelingsgips), in andere gevallen ls een 
emstige aantastlng van het landschap de prijs die betaald wordt voor het beschikbaar krijgen 
van de grondstof (grindwinning tangs de Maas, kappen tropische regenwouden}. 

- Emissies; door het vrijkomen van schadelijke stoffen bij winning of produktle kunnen twee 
problemen optreden. enerzijds gezondheidsschaden bij werknemers, anderzijds veMJDing 
naar het milieu toe, er kunnen stoffen vrijkomen die lucht-, bodem- of waterverontreinlglng 
veroorzaken, waardoor weer eenvoudige tot complexe ecosystemen warden aangetast, dat 
kan op lokaal niveau plaatsvinden Oekken van benzine) of op mondiaal niveau (broelkaseffect, 
aantasting ozonlaag). 

- Levensduur; hoe !anger een produkt mee gaat hoe minder vaak grondstoffen nodig zijn om 
nleuwe produkten te maken, een grotere levensduur spaart grondstoffen en daannee het 
milieu. 

- Hergebruiksmogelijkheden; lndien een produkt steeds opnleuw gebruikt kan worden, levert 
dat een geringere milieubelastlng op dan wanneer er stort en/<:A verbrandlng plaatsvlndt 

Bovengenoemde ecologlsche criteria zijn de milieu consequenties van het bouwen. lndien er op 
een goede manier rekening wordt gehouden met deze criteria, zal de milieubelasting veroorzaakt 
door de bouw, beduidend kunnen warden teruggedrongen. 
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Blologlsche criteria - -· --· .. ......... . 

Bij de biologische criteria ligt de nadruk op de gezondheidseffecten van de verschillende 
bouwmaterialen. Om een bouwmateriaal gezond te kunnen noernen zaJ het aan een drietal 
criteria moeten voldoen: 
- Emissies; het materiaal moet vrij zijn van voor de gezondheid schadelijke afscheidingen In 

vaste (stof/deeltjes), vloeibare (zuren), gasvormige (formaldehyde, oplosrniddelen) en/of 
stralende (radongas, radio-activiteit) vorm. 

- Ruimtek1imaat; een natuur1ijk ruimtek1imaat mogelijk maken, dat wil zeggen een aangenarne 
l 

oppervlaktetemperatuur hebben, vochtregulerend en dampdooriatend zijn. 
- Neutraal; het materiaal moet zich niet magnetisch of elektrostatisch kunnen opladen. 
Wordt aan deze voorwaarden voldaan, kan gesproken warden van een gezond materiaal, wordt 
slechts ten dele aan bovengenoemde voorwaarden voldaan, zal het materiaal op zijn gunstigst 
neutraal kunnen zijn, maar veelal zal het belastend tot ziekmakend zijn. 



- Uitgangspunten goedkoop bouwen: 

2.2.1 De berekenlng van de maxlmale woonlast per 
maand die senloren met een AOW- of blJ
atandsultkerlng kunnen opbrengen. Deze wordt 
vergeleken met de huldlge reile woonlaaten. 

In het navolgende zal uitgegaan worden van een nieuwbouw

woning voor senioren. 

Goedkoop noem ik een woning die te betalen is voor de pri

maire doelgroep van beleid (hier: senlorenwonlng). Hieron

der zal blijken dat mijn doelgroep (en waarschijnlijk wel meer
dere groepen) nlet meer gehulsveat kan worden In een 
nleuwbouwwonlng als we uitgaan van de huidige bouwprak
tijk. 

De overheid noemt een bedrag van 600 gulden aan kale maa

ndhuur betaalbaar voor de primaire doelgroep. Dit is tegen

woordig een reele schatting voor de stichtingskosten van een 
tweepersoonswoning, omgerekend near de maandelijkse last 

[98) . Dit zijn echter niet de enige kosten. Hierbij komen nog 

de exploitatiekosten. Het is de vraag of deze 600 gulden -

vermeerderd met de exploitatielasten- ook op te brengen is 

door gezinnen met 1 kind, die moeten leven van een bijstand 

en kinderbijslag. Laten we alle kosten hiervoor eens optellen. 
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REELE KOSTENSCHATTING VASTE WOON
LASTEN NIEUWBOUW SENIORENWONING 

1) Stlchtlngskosten (lage schatting: 110.000,- (111)): 

per maand (110.000/100x6,75(%)/12=618,-) 600,-

2) Exploltatlekoaten: 
- energieverbruik 150,-

per maand (geschat ult: (90,bl110)), zie {14}; 

(50,- per persoon voor verwarming (114)) 

- water [26,bl8] 10,-

- onderhoud, 

verzekering, 

installaties, 
groenvoorzieningen per maand (114) 80,-

- telefoonaansluiting 30,-

- omroepbijdrage I kabel 25,-

per maand 295,-

--+ 
vaste woonlasten per maand: fl 895,-

Dit is nog een voorzichtige schatting. Nu bekijken we eens 
wat onze doelgroep te besteden heeft per maand. Hierbij 

houden we het laagste bedrag aan waarover men kan be

schikken vanaf 55 jaar. Dit is een bijstandsuitkering voor men

sen jonger dan 65 en een AOW voor mensen vanaf 65 jaar. 

Het iaagst mogelijke inkomen dient hier als uitgangspunt (90), 

zie ook {16}. 



ci 
nibud I nationaal instituut voor budgetvoorlichting 

VOORBEELDBEGROTING 

INK OMEN 
Minimwninkomen 
V alcantietoeslag 
I<indezbijslag 
Tegemoetltoming Studiekosten 

TOT AAL INKOMSTEN 

UITGAVEN 
Huur of hypotheek 
Gas/andere brandstoffen 
Elcctriciteit 
Water 
Hdlingen 
Telefoon 
Verzekeringen 
School- en studiekosten 
Contributics,!idmaatsch. 
Abonnementen 
Omrocpbijdrage/kabcl 
Vervocrskosten (abonn. etc.) 

V ASTE LASTEN 

Kleding en schocisel 
lnvent./Onderhoud huis, tuin 
Extra ziektekosten 
Vrijetijdsuitgaven 
Uitgaan 
Valcantie en weekenden 

RESERVERINGSUITGA VEN 

Voeding en versnaperingen 
Ro ken 
Wu· en schooruna.a.bctikelen 
Persoonlijke verzorging 
Huishoudelijke hulp e.d . 
Huisdieren 
Diversen (postzegels, blocmen) 
Geschenken, donaties 
Strippenkaart, fiets 

HUISHOUDGELD 

ZAKGELD 

Voor de met• gemerkte posten 

TOTAAL INKOMSTEN/UITGA VEN 

per mu.nd 1.1995 
AOW·&lleenstaand AOW-echtpaar 

tarielgroep 2 tuidgroep 3 

1273 1834 
69 99 

1342 1933 

335 335 
100 120 
40 50 
10 15 
60 70 
45 45 
50 90 

•(20) • (20) 
•(20) •(20) 

25 25 
•(40) 

665 750 

65 130 
125 150 
30 40 

220 

250 

15 
25 

20 
15 
15 

340 

117 

1342 

320 

435 

20 
50 

20 
25 
25 

575 

288 

1933 
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TOT AAL TE BESTEDEN PER MAAND DOOR SE
NIOR EN MET BIJSTAND OF AOW 

Maandelijks inkomen 

eenpersoonshuishouden: 

tweepersoonshuishouden: 

BIJSTAND 
zelfstandig I woningdeler* 

fl 1.311 I fl 1124 

fl 1873 I fl 1686 

AOW 

fl 1.342 

fl 1.876 

De bedragen verschillen niet erg veel van elkaar. Telkens 
wordt het laagste bedrag aangehouden als uitgangspunt. 

Deze zijn hierboven vet aangegeven. Wordt er een woning 
ontworpen waarin de bewoners woningdelers zijn, dan wor

den de bedragen in de rechter kolom aangehouden. 

Kijken we naar de voorbeeldbegroting voor AOW-ers, die is 

opgesteld door het Nationaal lnstituut voor Budgetvoorlichting 

(NIBUD}, dan zien we dat er gerekend wordt met de volgende 

uitgaven aan vaste woonlasten, zie ook {15}: 

alleenstaanden samenwonend 

huur of hypotheek fl 335,- fl 335,-

energieverbruik 140,- 170,-

water 10,- 15,-

heffingen 60,- 70,-

telefoon 45,- 45,-

omroepbijdrage I kabel 25,- 25,-

+ ··--- -- + 
615,- 660,-

-- --
TOTAAL UIT TE GEVEN AAN WOONLASTEN PER MAAND 

Bekijken we de situatie van een tweepersoons seniorenhuis

houden, dan kunnen we concluderen dat het huisvesten in 

een woning die nu gebouwd zou worden fl 895,- kost per 

maand. Wat een dergelijk huishouden in werkelijkheid te be

steden heeft is fl 660,-. Per maand komen ze dus 235 gulden 

te kort. Bouwen voor deze doelgroepen kan dus eigenlijk niet 

met de bestaande bouwmethoden en methodieken. Willen we 

nieuwbouw realiseren die wel te betalen is, dan zullen nieuwe 
ideeen over bouwen moeten ontstaan. 

Hier ga ik niet verder in op deze nieuwe ideeen die moeten 
leiden tot een passende woning voor senioren. Later (in de 
ontwerpfase) wordt hier diaper op in gegaan. Als referentle 

voor goedkoop bouwen is gekozen voor de kale maandhuur 
inclusief de exploitatiekosten per maand, waarin de grondko

sten vergelijkbaar zijn gemaakt. Voor grondkosten zal dan een 

vast bedrag per m2 berekend worden, ongeacht de lokatie. 

De kosten van grond stijgen dus als de kavelgrootte toeneemt 

en als de bebouwingsdichtheid afneemt. Zo kunnen verschil

lende plannen met elkaar vergeleken warden. 
Het is duidelijk dat het ontwerp aan de volgende economi

sche eisen moat voldoen: 

Stichtlngskosten: 
1) Woning moet te realiseren zijn voor maximaal f 335,

aan kale maandhuur. 

Dit betekent dat een totale maximale investering voor: 

grondkosten, bouwkosten en overige kosten gedaan 

mag worden van: 
(335X12X100)/6,75 = f 59.555,-. 

We zijn hierbij uitgegaan van een rentepercentage van 

6,75% [111] . Hoewel er een hogere milieukwaliteit 
wordt geleverd, wordt toch onderzocht of een milieu

bewuste woning gerealiseerd kan worden tegen deze 

minimale stichtingskosten. 



Exploltatlekosten: 

2) In de exploitatie mag de woning nlet meer kosten dan 

(660-335) fl 325,- per maand. 

N.B. Het totaalbedrag dat de huurder per maand in 

totaal besteedt aan het wonen, mag ook anders opge
bouwd worden dan beschreven onder de punten 1) 

en 2). Zo mag de investering hoger uitvallen als de 
exploitatiekosten dan maar lager zijn. 

We gaan er van uit dert de overheid geen subsidie 

verleent. 

Mllleuschadekosten: 

3) De woning moeten zo min mogelijk schade veroorza

ken in het milieu. We gaan immers uit van het principe 

dat de vervuiler betaalt. In dit afstudeerverslag worden 
deze kosten, die gemaakt moeten worden om het 

evenwicht in het milieu weer te herstellen echter niet 

meegenomen. Het vereist een langdurig en grondig 

onderzoek om uit te zoeken welke kosten gedragen 
moeten warden door de sfzonderlijke onderdelen en 

om de hoogte te bepalen van deze kosten. Dit aspekt 

wordt toch ondervangen door in het ontwerp rekening 

te houden met het milleuaspekt. Zodoende zal dit 

onderdeel van de kostenopbouw zo laag mogelljk zijn. 
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• Uitganspunten bouwen voor 
senioren: 

2.3.1 Het S1mlort1nl11Ml[121], ontwlkkeld door de SEV. 



I lteratuur 

mllleu 

(1 I Httndvest voor de ttttrde, beglnsel 16, VN, Rio de Ja
neiro, juni 1992 

(2) Handvest voor de aarde, beginsel 3, VN, Rio de Janei
ro, juni 1992 

(3) 

(4) 

Eco/ogisch bouwen wonen en werken, Landelijk Mi

lieu Overleg, Utrecht, april 1990 

Bio-logisch bouwen en wonen, Guond voor mens en 

milieu, Michiel Haas/ Peter Schmid, ANkh. Hermes 
BV, Deventer, 1990 

(5) Blo-/ogische &ukonstroktion, Wege zu einer integra
len &u-und Ausbautechnik, Peter Schmid, Rudolf 
Muller Gmbh, Koln, 1986 

(6) Ecologisch Bouwen, Kees Duijvenstein, Studiegroep 

Stadsontwerp en Milieu, Technische Universiteit Delft, 
feb. 1992 

(7) Verslag milieusparend bouwen, interview met Kees 

Duijvenstein en Renz Pijnenborgh, B. Schaap, G. Bert

ram, E. Hebly en A. van de Bree, 9 juni 1992 

(8] Op weg naar Ecolonill, Uitvoeringsaspekten van mi
lieubewust bouwen, dee/ 5, NOVEM, 1994 

(9) Minima/isering van milieube/asting in de woningbouw, 

Unlversiteit van Amsterdam en Technische Universiteit 

Eindhoven, Jan Kramer, sept. 1990 

[10) Milieuvarittnten van GROOTEL :S referentiewoning, dee/ 
Ill: ttttnbevelingen, Ferdl Beetstr8, 1994 

(11) Bestemmen met milieu, Morra Park, Drachten, 1991 

(12) Bouwvoorschriften en kwaliteitsniveaus, Morra Park, 
Drachten, 1991 

(13) Checklistduurzaam bouwen, gemeente Dordrecht, 19 
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(14) Bouwafvalstoffen Gids, SBA. Rotterdam, 1993 

[15) Bouwafva/, watdoeje eraan? Hand/eiding en checklist 

voor ontwerp en uitvoering. SBA, Rotterdam, 1992 

[16) Scheiding bouwafval loon~ SBA, Rotterdam, 1991 

[17) Uit interview met Peter Schmid, TUE, december 1994 

(18) De geluidarme woningen in Eco/oni11, nr 9309 A en nr 

9360 F, H.J. Martin en F.E. Bakker.TUE, vakgroep 
FAG0,1993 

(19) Diverse brochures van de Nederlandse Stichting Ge
luidhinder, Delft: 

- Ge/uidhinder, isolatie, tussen kamers in eigen wo
ning, 1989; 

- Ge/uidhinder, iso/atie, muren tussen woningen, 1988; 

- Geluidhinder, isolatie, v/oeren en plafonds tussen 
woningen, 1988; 

- Ge/uidhinder, isolatie, buren, met praktische tips 
voor de aanpak van burenhinder, 1993; 

- Geluidhinder, en wat we er aan kunnen doen, 1993. 

(20) Handleiding duurzame woningbouw, milieubewuste 

maten'aalkeuze bij nieuwbouw en renovatie, SEV, no
vember 1993, Rotterdam 

(21) NM~ (Nationaal Milieubeleids Plan 2, VROM, 1993 

[22) DUSO (DUurzaam BOuwen, NMP•: bijlage 2, VROM/
DGM, 1990 

(23) Beleidsverklaring, milieutaakstelling bouw 1995, Direc

tie lndustrie, Bouw, Produkten, Concumenten, Afde

ling bouw, juni 1993 

(24) NofLIProduktenMilieu, VROM, 1994 

(25) Plan Maasval/ei in 's-Hertogenbosch, Evaluatie van het 

duurzaam bouwen van 13 vrije sectorwoningen, SEV, 
Rotterdam, november 1993 

[26) Waterbespan'ng loon!/, Maatrege!en voor.· waterbespa

ring in de woning, energiebesparing bij het verwarmen 
van f8pwater, SEV en NOVEM, 1994 

(27) Romolenpolder 

[28) Romolenpolder 

(29) uit bestektekeningen van BEAR-woning te Ecolonia 
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(30) K11mer wenst minder te korten op milieu, volkskrant, (47) H11ndleiding Duurza111T1 renoveren, SEV, april 1992 

02.11.1994 (48) Ouurzaam bouwen en Renoveren, SEV-congres, don-

(31) Gesundes Bauen und Wohnen, fachzeitschrift Baubio- derdag 25 november 1993, Utrecht 

logie+Bauokologie 4\94, nr. 55: "Recycling Hauser" (49) 16 Milieu-woningen 'de Heuve• te Beuningen, NVOB 

[32) Ontwerprichtlijnen voor hergebruiksgericht bouwen, afdeling Groot M88S en WasJ, van Bergen Bouw 

dwa/iteit van de woonomgeving, samenvatting, •een (50) Ouurz1111171 bouwen, Stichting Natuur en Milieu 

woning b/ijft niet eeuwig staan~ 1992, nr 48, VROM, J. (51) Nationaa/ onderz0t1ksprogramma hergebruik van af-

Stroband, Bekker & Stroband BV Amsterdam valstoffsn, 1988-1992, RIVM/PEO, 1988 

(33) Milieukemgegevens Nederland, 1990, VROM [52) interview met werkgroep milieubewust bouwen van de 

(34) Water in de woonomgeving, Morra Park, Drachten, gemeente Eindhoven over bouw- en sloopafval, de-

1991 camber 1994 

(35) Afvalberging en Ruimtslqke Ordening, Aspscten van (53) Convenant en basispakket duurzaam bouwen van 

hst afvalstoffsnbsleid in bewsging, TNO, Delft, 1985 nieuwbouwwoningen voor stadsgewest Den Bosch, 

(36) Rsststoffsnhuis: het tweeds /even, NOVEM 1994, SEV/Gemeente Den Bosch/NOVEM 

(37) Oe betrekkelqkhsid van duurzame bouwm11terialen, (54) J1111rboek milieu, Vereniging Machevo, Deventer, 1983 

intreerede Prof ir N.A. Hendriks, TUE, 11 februari 1994 [55] Milisuprogramma 1991-1994, Voortgangsreportage, 

[38] Zachthout koken tot hardhout, P. de Wit, Shell ven- VROM, 1990, 

ster, november/december 1993 [56] Tschnogids afval- en milisutschniek, 1987 

[39] Bouw mee aan een bster milieu, VROM, 1992 (57] Tweede Afvalstoffenp/an 1989-1994, Pronvincle Noord-

(40) Een milieuvriendelijk huis is geen geitenwo/lensokken- Brabant, 1988 

huis, Eindhovens Dagblad, zaterdag 27 november [58) NMP-plus, VROM, Den Haag, 1990 

pagina 17 (59) Vergelijkingen bouwmethoden, NEOM, 1986 

[41) Bouwen met materiaal uit onze achtertuin, de Tele- (60) interview met ir. M. Vissers, architect milieubewust 

graaf, woonkrant, woensdag 1 juli 1992 woningbouwprojekt 'Romolenpolder' te Haarlem, no-

[42) Hoogwa11rdi9 m11teriaalgsbruik bij Rats Rotterd11m, vember 1994 

Renovatie en Onderhoud nr. 4, april 1992, pagina 32, (61) Interview met mw. G. Peihak, voorllchtster van milieu-

33 "Sloophout voor draagbalken in Winterswljk bewust woningbouwprojekt 'Morra Park', december 

[43) Hebben we scht BBn riolering nodig?, Polytechnisch 1994 

weekblad nr 19, 14 mei 1993 (62) interview met Bouwcentrum Hout, over milieubewust 

(44) interview ing. P Hameetman, commercieel directieme- bouwen in hout, november 1994 

dewerker BAM Vastgoed Ontwikkeling, december [63) Verwerking van resthout en oud hout in Nederland 

1994 [64) P11al en Perk aan Bouw- en sloopafval, BBn handrei-

(45) interview met dhr Kiphuis over de toekomstige ontwik- king voor Gemeenten, Natuur en Milieu Overljssel en 

kelingen BSA, lntron (secretariaat van de projektgroep Zuidhollandse Milieufederatie, 199 

'bouw- en sloopafval", Sittard, december 1994 [65) lmplementatiep/an Bouw- en S/oopafva/, DGM, 1993 

(46) Duurz11111T1 bouwen van gssfllpe/de woningen, 5 voor- (66) Hergsbruik van grondstoffsn, overzicht van 

bee/den, Bouw en Woningdienst Amsterdam, 1993 onderzoek- en demonstrt!ltieprojekten voor 13 be/an-



grijks mstsriaslstromsn, NOVEM, RIVM, 1993 

[67] Ecodus, milieuvrisndelijk bouwen hosft nist duur le 

zijn, SEC, 1991 

(68] Ecodus, duurzsms woningbouw sis standssrd, SEV, 

1993 

[69] Vulstregels van de schaal van BIM, Prof. Peter Schmid 

[70] Hsi groene dsk, SBn scologisch nieuwbouwprojekt in 

Utrecht SEVU, Utrecht, 1992 

[71] Milieukemgsgsvens Nederland, VROM/DGM 

[72] Sscundsirs mstenalsn, lesbrief voor het HTO, rapport 

91-9, CUR/CROW, 1991 

[73] Prsventis sn hsrgsbruik vsn sfvalstoHen, samsnvattnig 

van het afvalstoHenbe/sid voor ds ondsmemer, 

VROM, 1991 

[74] Bsgroeide daken, srvaringsn sn asnbevslingsn, SEV, 

1994 

[75] Ecodus, milieubewust bouwen binnen strakke kaders, 

evslustie, gemeente Delft, 1993 

[77] Duurzssm bouwsn in Amsrsfoort-Nieuwlsnd, lsidrsad 

voor hst plan- sn bouwprocss, SEV, 1993 

(78] 4 Ecologlsche woningbouwprojekten vsrgeleken, SEV, 

1992 

(79] lnformatiedocument Bouw- en sloopafvs/, Ch. Kamp
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