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Duurzaam Bouwen en Bouwmateriaal 

Prof.mag.arch.ing. P. Schmid 

Aanleiding voor deze bijdrage is enerzijds de actualiteit van de hierna behandelde 
thematiek en anderzijds het honderdjarige bestaan van De Friese Bouwkring. 

Een eeuw lang fris overeind te blijven is zeker voor een bouwkring een teken van grate 
duurzaamheid en vergt op zijn beurt aile waardering. 

Zeer gefeliciteerd daarom met dit jubileum, maar oak met de keuze van het onderwerp, 
om dit twintigste lustrum waardig te vieren. 

Mogen vele duurzame eeuwen van opbouwend werk nu volgen. En om te helpen deze 
wens te verwerkelijken zal in wederkerende wijze werk aan een duurzame ontwikkeling 
nuttig en nodig zijn. Enkele hoofdlijnen - bouwmateriaal betreffende - zullen vervolgens 
nader beschreven worden. 

In Ieiding 
Om zich wat duidelijkheid over het doel van Duurzaam Bouwen te verschaffen, in het 
bijzonder met betrekking tot het bouwmateriaal, is het vooral nodig de gehele materiaal
stroom onder de loep te nemen. 
In vereenvoudigde en veralgemeniseerde, maar meestal doeltreffende vorm kunnen wij -
integraal naar de zogenaamde "levenscyclus" kijkend - constateren dat er een aantal 
hoofdprocessen te onderscheiden zijn, die bouwmaterialen van de wieg tot het graf 
doorlopen. 

Aan het begin staat onder gebruik van energie de winning van de grondstof, die - het 
kan nooit anders - aan het milieu onttrokken wordt. 
• Na mogelijke tussenopslag en transport verbonden met energiegebruik en afgifte 

van emissies sluit de volgende fase aan. 
• Nu is de produktie van het eigenlijke bouwmateriaal aan de orde, wat uiteraard 

niet zonder energie kan en meestal met het ontstaan van meer of minder afval en 
emissies gepaard gaat. 

• Opnieuw volgt transport en veelal tussenopslag verbonden met inzet van energie 
en ontstaan van emissies. 

• Diverse assemblageprocessen volgen - soms locaal gecentraliseerd, maar vaak 
zelfs verspreid over talrijke bewerkingsplaatsen met het daarvoor nodige 
tussenopslaan en transporteren met de reeds eerder genoemde bijverschijnselen. 

• Misschien wei heel triviaal, maar na het opnieuw nodige transport komt het tot 
de bouw en/of montage op de plaats van bestemming. Oak hier is energie voor 
nodig en meestaf afval en emissie onvermijdelijk. 

• Met het proces van gebruik en bewoning is nu eindelijk het beoogde doel bereikt. 
Onmiddellijk echter is oak daarvoor weer in- en output van allerlei energieen en 
stoffen het eigenlijk onbedoelde medegevolg. 

• Het nodige onderhoud trekt oak weer dezelfde bijverschijnselen naar zich toe en 
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niet zelden wordt al gauw veranderd, verbouwd, uitgebreid en (gedeeltelijk) afge
broken. Het zal langzamerhand vervelend worden te memoreren wat alweer 
hiervoor nodig is en hiervan de gevolgen zijn. De lezer weet het al lang. 

• Nu echter - na transport en tussenopslag - kan aan hergebruik gedacht en 
gewerkt worden. Afhankelijk van de gradatie van herbruikbaarheid kunnen de 
gesloopte elementen in vroegere of latere fasen van het hier beschreven proces 
weer ingebracht worden - na transport - uiteraard in een veelal energieverslinden
de en emissieproducerende bewerking. 

• Lukt dit allemaal niet - of wordt het niet de moeite waard gevonden - dan komen 
de door afbraak of kaalslag vrijgekomen produkten - na transport - weer direct in 
de "natuurlijke" omgeving - het milieu - terecht. 

• Willen wij dat daardoor geen milieuschade ontstaat zal vaak - afhankelijk van de 
gesloopte delen - nogal wat gedaan moeten worden om deze met goed geweten 
biologisch afbreekbaar in de natuur te Iaten recycleren. Oak hergebruikte 
produkten kunnen of zouden dan vaak dit lot moeten ondergaan. 

In het aan een stekelvarken doen denkende diagram is dit wei wat lange maar tach 
ingekorte verhaal, tenminste in beginsel in een oogopslag te zien. 
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figuur 1: 
Levens Cyclus Analyse (LCA) 
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Willen wij nu dat, wat wij in de inleiding algemeen de revue hebben Iaten passeren, ten 
aanzien van een bepaald bouwmateriaal in kaart brengen, dan kunnen wij van een 
levenscyclusanalyse (LCA) spreken. "Natuurlijk" willen wij dit, want dan kunnen wij per 
geval en per fase overzichtelijk wegen en waarderen wat er bijvoorbeeld ten aanzien 
van duurzaamheid aan de hand is. 

Diverse instituten in verschillende Ianden en zelfs continenten hebben inmiddels LCA's 
opgezet en zijn begonnen deze uit te werken. Dit is uitermate verdienstelijk, met name 
omdat er onder meer ontzettend veel zoekwerk mee gepaard gaat. Men zou in navolging 
van de Griekse mythologie van een Syssyphosarbeid kunnen spreken - nooit eindigend . 

Ook ondergetekende heeft al lang beseft (het eerste onderhavige onderzoeksproject van 
de auteur dateert uit 1968 in opdracht van het toenmalige Oostenrijkse Ministerie voor 
Bouw en Technologie) dat de aspecten of factoren waarmee rekening dient te worden 
gehouden enigszins veelvuldig zijn. 

Om daar enigszins helderheid in te krijgen kan het beste gebruik gemaakt worden van 
de in de natuurkunde gebruikelijke "triade" van ruimte, tijd en massa, waarmee vrijwel 
aile verschijnselen beschreven kunnen worden. 

• 

• 

• 

Voor de massa wordt het te onderzoeken materiaal of ook de vorm van energie 
ingevuld. 
Overeenkomstig het Nationale Milieubeleidsplan worden aangaande de ruimte de 
schaalniveaus van locaal - regionaal - fluviaal - continentaal - globaal onderschei
den, omdat echter ook al de wereldruimte aangetast wordt schijnt het schaalni
veau - kosmisch - als aanvulling toepasselijk. 
Meer gedetailleerd vinden wij ook in of binnen de ruimte in het algemeen 
- aarde-, water-, lucht-energiebronnen - en meer in het bijzonder 
- planten-, dieren-, mensen-cultuurgoederen - als betrokkenen en vaak door de 
bouw (en andere) activiteiten lijdende participanten, die direct of indirect effecten 
kunnen ondergaan door processen en gevolgen op aile voornoemde schaalni
veaus. 

• Effecten kunnen echter ook in hun werking op verschillende termijnen onderkend 
worden. Het is gebruikelijk een onderscheid te maken tussen werkingen op korte, 
middellange en lange termijn. Het is een kwestie van afspraak waar daarvoor de 
grenzen liggen: 1, 10, 100 of 10, 100, 1000 jaar en meer. 

• Aile termijnen echter kunnen hun oorzaak hebben in de hoofdprocessen van de 
levensloop of kringloop van het bouwmateriaal - 1. winning - 2. produktie - 3. 
montage/bouw- 4. gebruik en bewoning- 5. onderhoud - 6. verandering - 7. 
sloop- 8. hergebruik- 9. recycling. 

lndien wij nu uit de besproken ingredienten een matrix componeren komen wij tot wat 
hier afgebeeld staat. 
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figuur 2: 
Matrix 

Tussenconclusie 
Wij hebben nu gezien hoezeer de materiaal-, energie- en afvalstromen - althans in 
beginsel - met elkaar verweven zijn. Wij kunnen ook constateren dat het praktisch 
uitgesloten is, de zojuist gepresenteerde matrix volledig in te vullen. Vrijwel aile tot nu 
toe ontwikkelde systemen hebben als gebrek, dat steeds - vaak essentiele - hiaten 
blijven, omdat veel nog niet bekend is, nooit bekend zal worden, soms wei bekend is, 
maar geheim wordt gehouden en dat er ook nog kleine tot grote schommelingen in 
produktiewijze, energiegebruik, afval- en emissieconsequenties op kunnen treden. 

Om al deze redenen ligt het voor de hand verder te zoeken, namelijk naar werkwijzen 
die het Duurzame Bouwen op ruimere schaal mogelijk maken. Dit bouwen dat (zonder 
dat in deze bijdrage daarop nader ingegaan wordt, omdat dit toch al vergaande 
bevestigd is) in hoge m ate mede verantwoordelijk is voor de milieuproblematiek, 
uitputting, vervuiling .... en het Sick Building Syndrome. 

~ 

~ 
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Twee mogelijkheden ofwel noodzakelijkheden bieden zich aan om dit probleem te 
verhelpen: enerzijds al ras toepasbare vuistregels en anderzijds nieuwe of vernieuwde 
alternatieven. Het een zal met het ander oak nog enige samenhang kunnen vertonen. 

Een vuistregel 
Wij zullen nu trachten een goed gefundeerde vuistregel voor een duurzame keuze van 
bouwmaterialen te ontwikkelen. 

• In feite kan ten aanzien van de herkomst een onderscheid in hoofdgroepen 
worden gemaakt van plantaardige, dierlijke en minerale stoffen die oak de 
metalen bevatten. Een vierde groep is volledigheidshalve die van de mengingen 
en composieten. 

• Een tweede belangrijke classificatie kan gemaakt worden naarmate de graad van 
bewerking die een materiaal ondergaat om geschikt geacht te worden voor de 
toepassing. Van geen bewerking via de ambachtelijke (eventueel Iichte industrie) 
en wat meer ingrijpende (zware industrie) reikt het scala tot aan de scheikundige 
structuurverandering bij metalen en synthetische stoffen. 

• In beide voorafgaande gevallen zal het duidelijk zijn met welke categorieen van 
stoffen minder of meer energie en vaak ook transport, afval en emissies gemoeid 
zijn en vernieuwbaar of gemakkelijk herbruikbaar zijn. 

Om bij benadering de properties waarin materialen en produkten toegepast worden, 
zodanig te kiezen dat een zo min mogelijke belasting van milieu en gezondheid tot stand 
komt, kan alvast grosso modo door middel van deze matrix met gezond verstand een 
afweging gemaakt worden. Zeker daar waar de "fijne" gegevens (nog) ontbreken of 
zelfs door belangen vertroebeld zijn, wat zo nu en dan voor zou kunnen komen. 

Ongeveer gelijkmatig met het risico voor het milieu stijgt over het algemeen ook de kans 
voor het Sick Building Syndrome. Het een kan het ander in de hand werken, wat oak 
niet zo verbazingwekkend is, als men de onlosmakelijke relatie tussen mens en milieu in 
ogenschouw neemt. 

Met behulp van de hier getoonde matrix - die niet zwart/wit maar donkergrijze en 
lichtgrijze velden aangeeft - kunnen keuzes - althans in verhouding naar de wenselijke 
richting toe - gemaakt worden. 
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Willen wij het Duurzame Bouwen werkelijk op grote schaal en doorslaggevend tot een 
succes maken dan zal rond het jaar 2000 nog het een en ander moeten gebeuren. 
Het beste zou zijn om met de verinnerlijking, zoals reeds in het NMP van 1989 
genoemd, te beginnen. Vervolgens zouden- overeenkomstig met dat wat wij uit de 
beoordelingsmatrix kunnen opmaken en leren - nieuwe, integrale keuzes gemaakt 
moeten worden. 

Dit betekent al - gezien onze inleiding - dat wij ons zoveel mogelijk inspanningen moeten 
getroosten, om de oneindige vernieuwbare energie- en grondstofbronnen te onderzoe
ken, te ontwikkelen en toe te passen. Maar ook daarbij geldt dat het zuinige en 
omzichtige omgaan met aile bouwingredienten voorop moet blijven staan. 

Dit alles sluit kwaliteitsverhoging trouwens niet uit. Menige vereenvoudiging in de bouw 
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is wellicht te verwachten tot aan de nieuwe luxe van een zekere leegte (zoals in de 
elegante, traditionele japanse gebouwen). 
Het afvalloze en liefst emissieloze produceren en bouwen, wonen en werken en 
onderhouden hoort hierbij. 

Naar het voorbeeld van de natuur zullen wij als het ware zelfregenererende bouwsyste
men en bouwdelen kunnen ontwikkelen. Nieuwe dimensies - overeenkomstig de 
veranderde en veranderende wereldomstandigheden .. ..... - zullen wij ons eigen kunnen 
maken. Ook voor de bouwer en bewoner zou het constructief en cultureel om een 
nieuwe harmonie kunnen gaan. 

Samenvattende conclusie 
Wij hebben in de inleiding de gehele levensloop en kringloop van het materiaal bekeken. 
Onder de titel levenscyclusanalyse hebben wij besproken waarmee allemaal rekening 
dient te worden gehouden, willen wij aile effecten van het voordien beschreven proces 
in kaart brengen. 
Wij moesten in een tussenconclusie constateren, dat dit niet haalbaar is. Wij hebben 
een vuistregel en alternatieven nodig. 
Een goed bruikbare vuistregel werd vervolgens ontwikkeld en voorgesteld en tenslotte 
zijn in stimulerende wijze enkele alternatieven voor de bouw aangehaald. 
Afsluitend zij nog opgemerkt dat de economische waarden in de toekomst hoogstwaar
schijnlijk steeds meer en meer de ecologische zullen representeren, want het milieu als 
som van de voorwaarden voor ons bestaan zal daar een steeds sterkere eis vormen. 

Duurzaam Bouwen wordt hiermee tot de grootste uitdaging en vroeger of later tot een 
noodzaak en ongetwijfeld een opgave voor de volgende 1 00 jaar voor De Friese 
Bouwkring. 

Proficiat! 
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