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Een verkenning van de (on-)mogelijkheden voor de bouw 

Reader bij het symposium 

Bouwkundige studievereniging CHEO PS 
Technische Universiteit Eindhoven 



De Nederlandse samenleving wordt geacht zich op een 
keerpunt te bevinden: niet langer m:ag zij zich tegoed 

doen aan de geneugten van de consumptiemaatschappij, 
zonder daarbij rekening te houden met haar omgeving. 
Hierbij wordt de nadruk vooral gelegd op de toekomst 

van die omgeving, met als speerpunt de vormgeving van 
het concept "Duurzaam Bouwen". 

In 1995 is het "Plan van aanpak Duurzaam Bouwen" 
goedgekeurd door de Tweede Kamer. Op 15 december 

van dat jaar werd de wijziging van het Bouwbesluit voor 
de energieprestatie van woningen en overige gebouwen 
van kracht. Redeh genoeg om over duurzaamheid na te 
· denken en over de mogelijkheden en onmogelijkheden 

die met de nieuwe kaders worden geschapen. Zeker 
indien dit gebeurt als onderdeel van eeri 'Yeek waarin 

CHEOPS haar 10-jarig bestaan viert. 

Tijdens het symposium worden zowel theorie als praktijk 
behandeld: wat houdt het nieuwe Rijksbeleid precies in, 

wat biedt het aan nieuwe materiaaltoepassingen en 
-mogelijkheden en hoe kan dit concept succesvol 

geintegreerd worden in het bouwproces. Valt er 
eigenlijk wei te werken met dit concept, ook op grote 

schaal? Deskundigen uit de stedebouwkunde, 
materiaalkunde, bedrijfskunde, architectuur en 

het bedrijfsleven, proberen een antwoord te vinden op de 
vraag hoe we kunnen voorkomen dat ons in de volgende 

eeuw slechts een duurzame herinnering zal resten. 
' ' 



De reader is net zoals het symposium opgedeeld in 3 
blokken, voorafgegaan door een inleidifvan de 

dagvoorzitter. De ·blokken bestaan uit twee delen, ieder 
bestemd voor een spreker. Voor wat de reader betreft, 

bestaat zo'n dee] uit een beschrijviqg van de betreffende 
spreker en een aantal artikelen. De artikelen hebben 

betrekking op het deel waar zij bij zijn ingedeeld. Voor 
veel van bet geschrevene geldt echter dater (natuurlijk) 

overeenkomsten zijn met andere delen c.q. blokken. 

Een afdruk van de tekst van de sprekers, ontvangt u later. 

Programma I Inhoud: 

Ontvangst met koffie en een woord van welkom door 
prof. dr. ir. M.F.T. Bax, dekaan van de faculteit Bouwkunde. 

Opening door de dagvoorzitter prof. dr. C.J.H. Midden, 
voorzitter van bet instituut T.D.O. (Technologie voor 

Duurzame Ontwikkeling) aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. 

Blok 1: 

" een nieuw beleid ... " 
Ir. J.C. Heemrood, projectdirecteur Duurzaam Bouwen 

bij het ministerie V.R.O.M., geeft een toelichting op het 
onlangs door hun gepresenteerde "Plan van aanpak 

Duurzaam Bouwen". 

9.30 uur 

10.00 uur Bladzijde 1 t/m 28 

Bladzijde 29 t/m 48 

10.15 uur Bladzijde 29 



11 
••• vraagt om innovatieve ontwikkelingen" 

Ir. A.J.M. Siemes, werkzaam bij de sektie materiaalkunde 
van T.N.O., vertelt over de mogelijkheden die het nieuwe 

beleid biedt voor materiaalinnovaties en -toepassingen. 11.00 uur Bladzijde 42 

Vragen en discussie 11.45 uur 

Lunch 12.15 uur 

Blok II: Bladzijde 49 t/m 87 

11 duurzaamheid, meer dan tecnhiek aileen ... 11 

Dr. T.W. van der Schaaf, verbonden aan de faculteit 
Technologie Management, groep veiligheidsmanagement, · 
aan de Technische Universiteit Eindhoven, gaat in op het 

feit dat duurzaamheid nog teveel berust op 
technocratische oplossingen, terwijl juist het management · 

een schakel zou moeten zijn tussen theorie en praktijk. 13.20 uur Bladzijde 49 

" ... en een praktijkvoorbeeld met betrekking tot de 
bedrijfsvoering11 

Ir. J.G.A. van Hulst, directeur van het ingenieursbureau 
D.H.V./A.I.B. in Amersfoort, geeft zijn ervaringen weer 

binnen dit bureau voor wat betreft de duurzame 
utiliteit,sbouw en de gevolgen hiervan voor de 

bedrijfsvoering. 14.00 uur Bladzijde 70 · 

Vragen en discussie 14.40 uur 
) 



Koffie- en theepauze 

Bloklll: 

"milieubewust bouwen in de praktijk ... " 
Drs. H.J. Perebooms, voorlichter "Duurzaam bouwen en 

wonen" bij het centrum "De Kleine Aarde" in Boxtel, 
verhaalt over de ervaringen die zij hebben met duurzaam 

bouwen. 

" ... heeft consequenties voor de ontwerpvrijheid" 
J. van Ringen arch. B.N.A., specialist ten aanzien van 

duurzaam wonen, geeft zijn visie op de mogelijkheden 
die duurzaam bouwen biedt aan de ontwerper. 

Vragen en discussie 

Afsl ui ting en barrel 

15.00 uur 

Bladzijde 88 t/m 145 

15.20 uur Bladzijde 88 ' 

16.00 uur Bladzijde 117 

16.40 uur 

17.00 uur 



Het symposium is georganiseerd door de 
lustrumcornmissie van CHEOPS, faculteit Bouwkunde 

van de Technische Universiteit Eindhoven, ter 
gelegenheid van de viering van het 10-jarig bestaan van 

deze studievereniging. 

De comrnissie wil de volgende mensen, instanties, 
stichtingen en bedrijven bedanken voor hun 

medewerking en/of bijdrage: 

Prof. dr. ir. M.F.T. Bax 
Prof. dr. CJ.H. Midden 

Ir. J.C. Heemrood 
Ir. A..J.M. Siemes 

Dr. T.W. van der Schaaf 
Ir. J.G.A van Hulst 

Drs. H.J. Perebooms 
J. van Ringen arch. B.N.A. 

Het Congresbureau en de overige betrokken diensten 
van de T.tr. Eindhoven 

Het bestuur en de actieve leden van CHEOPS 
Aile uitgevers en auteurs van de gepubliceerde 

artikelen 
Hubert-Jan Henket bna architecten, Boxtel 

Ministerie van V.R.O.M. 
ABN-AMRO Bank 



De faculteit Bouwkunde van de T.U. Eindhoven 

lNG Vastgoed 

Staalbouw Instituut 

Trespa 

VBI 

Aile overige betrokkenen. 

FACULTEIT BOUWKUNDE 

ING~VASTGOED 

• 
Staalbouw lnstituut 

I ! 'I I I 
I I I 

®m II I ' 
li~E!SIP~ 
INTERNATIONAL BV 



Milieudossier Stalen Bouwprodukten 

Media januari verschijnt het Milieudossier Stalen Bouwprodukten. De bouwpraktijk wordt 

hiermee voorzien van informatie over de milieugevolgen van stalen bouwprodukten. 

Het milieudossier ts m de eerste plaats gericht op de verschillende organisaties die zich 

bezighouden met de ontwikkeling van het instrumentarium waarmee milieu-aspecten 

kunnen worden meegenomen bij de keuze van bouwprodukten. In de tweede plaats voorziet 

dit dossier betrokkenen in de bouwpraktijk van informatie als onders:teuning bij 

ontwerpbeslissingen m.b.t. de milieu-aspecten van stalen bouwprodukten. 
~1AA{ 

• 
Staalbouw lnstituut 

rei. ~3 1 (0)1 (}...417 04 35 
lax ~31 (0)1 (}...412 12 21 

U, als geinteresseerde in duurzaam (, ~ 

~:::~:.~~gt ::elec::::, ··,:: ~ 100%~ 
~ ~ 
C'yCLE~~ exemplaar toegestuurd. 



Prof. dr. C.J.H. Midden is sinds 1 oktober 1991, als 
hoogleraar Cultuur en Techniek, verbonden aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. ~ijn huidige onderzoek 
richt zich onderrneer op de consumptieve aspecten van het 

rnilieuvraagstuk en de verspreiding van nieuwe 
technologieen, waaronder biotechnologie en 

energietechnologie. Daarnaast is hij dus voorzitter van het 
instituut T.D.O. (Technologie voor Duurzame 

Ontwikkeling) aan de T.U. Eindhoven en sinds 1987 van 
de Internationale Studiegroep "Energy and the Public". 

Verder zit hij als lid in diverse raden en besturen van 
instanties en verenigingen die zich bezig houden met 
technologie, psychologie, energie en milieu. Hij was 

dekaan van de faculteit Wijsbegeerte en 
Maatschappijwetenschappen in Eindhoven. Prof. dr. 

Midden began zijn loopbaan als research-assistent 
sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij 

heeft diverse publicaties op zijn naam staan. 

- ' 

Algemene en gerelateerde artikelen, respectievelijk: 
*Forumdiscussies over milieubewust en ecologisch bouwen: 

"Ecologes", "BouwWereld", nr. 6, 9, 13 en 17 1993. 
· *"Energie Prestatie Normering (E.P.N.)", 

"De Bouwadviseur", januari/februari 1995. 
*"Energiegebruik in huis kan nog flink dalen", 

"Consumentengids", juli 1995. 
* Artikelen uit "Cobouw" en diverse kranten. 

*"Milieuvervuiling ook te lijf met gedragsanalyse", 
"De Ingenieur", nr. 5 1995. 

Bladzijde 2 

Bladzijde 19 

· Bladzijde 21 
Bladzijde 23 

Bladzijde 26 

1 



Forum 

EcoLoge 1: Een gebouw is net zo gezond als zijn materialen 

Economische factoren 
belemmeren het milieubewust 
Milieubewust bouwen is nog niet vee I 
verder dan demonstratie- en 
proefprojecten. Zolang de economie nog de 
ecologie verdringt in het ontwerpproces en 
in het den ken over de milieukwaliteit van 

' 
gebouw en materia len, komt het ook niet 
vee I verder. Na ons de zondvloed? 

Novem en BouwWe- .1 
. reid organiseren sa· 

1
. 

· men in de eerste helft , 
' van 1993 vijffe>: . ·. ·J 

rumdlscussies over 
milieubewust en e<o- . 

logisch bouwen, _E,~o;. j 
) Loges genoemd~-~;,:,-;[J 
1::: '' De deelnemers aan~ 
~Ci~'iliscussles ZIJii"aes:', 
~·kunilleen ·u~tlie~ 

schi llende disciplines • 
in de bouw: Archite<· · 
ten. opdrachteevers. · 
proje<tontwikkelaars. 
aannemers, advi· 
seurs, onderzoekers, 
vertegenwoordigers 
van branche-organi· 
saties en de overheid. 

De verslagen van 
de forumdiscussies 
worden steeds ge
publiceerd in Bouw· 
Wereld. Om te begin· 
nen in deze editie. 

W 
ellicht is het demonstratiepro· 
ject Ecolonia in Alphen aid 
Rijn de eerste stap op weg 

- naar een moderne maar duur· 
zame. milieubewuste gemeenschap. 
Voorlopig neemt het energieverbruik 
jaarlijks toe. groeit de vraag naar grond· 
stoffen. zwellen afvalstromen aan en 
worden er steeds meer verdachte bouw
materialen en sick buildings 'ontdekt'. 
Een somber beeld voor ons nageslacht; 
hebben toekomstige generaties dezelfde 
keuzes die wij hebben? Het antwoord is: 
Ja. mits het traditionele den ken in de 
bouw overboord wordt gegooid. 
Een forum discussieerde over de nieuwe 
koers die we moeten varen om tot een 
duurzame' samenleving te komen. 

Uitgangsstel/ing: Een gebouw is 
net zo gezond als zijn materia/en 
TNO·medewerker ir. R. Rolloos: 'Het is 
veel meer dan aileen de materialen. Een 
gebouw is net zo gezond als het samen· 
stel van factoren dat van invloed is op de 
gezondheid en haar bewoners. Oat sa· 
menstel bcstaat uit tysische. chemische. 
biologische, ergonomische. tysiekc. psy· 
chische en psycho-sociale factoren . De 
kwaliteit van het samenstel van die facto· 
ren bepaalt de gezondheid van een ge· 
bouw. Kortom, materia len zijn belang· 
rijk, maar zeker niet het belangrijkst.' 

NVTB·secretaris ing. M . Oltheten 
scherpt het aan: 'lk onderschrijf dat sa· 
menstel . maar we praten dan nog niet 
over de financieel -economische rand· 
voorwaarden : Bouwen is·kiezen. De kos
tenoverweging speelt een sterk domine· 

rende rol op korte en lange termijn. De 
bereidheid die de opdrachtgever heeft 
om te beta len is Sterk bepalend voor de 
mate waarin een gebouw zijn voetafdruk 
in het milieu minimaliseert en men zich 
happy voelt in een gebouw.' 

Verderop in de discussie weet Oltheten 
de spanning tussen economie en ecolo
gie nog treffender te verwoorden . 'Oat 
het milieu nog steeds geen onderdeel is 
van ons economisch denken is goed te il· 
lustreren. Een boom in een bos heeft een 
ecologische waarde. Die boom is econo· 
misch niets waard . Zodra de boom wordt 
oingezaagd, verschijnt hij plots in het 
Bruto Nationaal Produkt, dan telt hij 
mee. Als we dan in de krant lezen dat het 
BNP weer 3% is gestegen, slaken we een 
zucht van verlicht ing. We zijn weer uit de 
recessie. We kunnen de ecologische 
waarde blijkbaar niet kwantificeren en 
de economische wei. Dus blijft milieu-on· 
vriendelijk bouwen goedkoper. Oat is 
een fundamenteel probleem.' 

De discussie spitst zich vervolgens toe 
op een geheel ander aspect: De informa· 
tiebehoefte. Welke materialen zijn ge-

zond en welke niet? Volgens de in de ge
meente Delft actief b ij milieuvraag· 
stukken betrokken ir. A. van Hal speelt 
het gebrek aan kennis een negatieve rol 
bij de keuze van een bouwmateriaal. 
Daar komt volgens.haar nog bij dat de 
.diverse onderzoeksresultaten elkaar 
soms nog tegenspreken ook. 

Oltheten geeft aan dater voldoende 
informatie is, maar dat die niet bij aile 
partners terecht komt: 'Er zijn vee I on
derzoeken en data gegenereerd. Er is 
echter geen bruikbare manier waarop 
deze informatie met het produkt door 
het gehele bouwproces kan reizen en 
daarbij door de hele bouwkolom ge· 
bruikt kan worden .' 

Volgens R611oos is het erger: 'Er is nau· 
welijks of geen in forma tie. Als een archi· 
teet de emissies wil weten van een be· 
paald materiaal. dan weet niemand dat. 

lnformatie of geen informatie. het uit· 
eindelijke resultaat is toch het gevolg 
van keuzes maken. Oltheten: 'Er wordt 
veel zin en onzin verkocht over materia· 
len. We kunnen niet wachten tot het mo· 
ment ,waarop aile schadelijke milieu·ef 

lr. Anke van Hal: 

'Regelgeving werkt 
belemmerend' 
voor innovaties' 

I 2 
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bouwen 
fecten van materialen zijn vastgelcgd. Je 
moet niet in de vallopen dat je straks 
geen keuzes meer kunt maken. want dan 
komt er geen gebouw. We moeten keu
zes maken op basis van gezond verstand 
en de bcstaande kcnnis.' 

Architect ir. M. Haas: 'Jullie verschui
len je achier een gcbrek a an informatie 
of een slechte communicaticve infra
structuur . Er worden n.oc steeds geen 
keuzes gemaakt. Men werkt traditioneel 
en zolang men daar nict van afwijkt, 
hoert men niet te kiezen. Oat is kwalijk.' 

VNI-secretaris drs. H. van den Oever 
geert het gesprek ecn andere wending: 
'Vol gens mij richt deze discussie zich te 
vee I op nieuwbouw. Daar is weinig winst 
te halen. We kunnen onze aandacht be
ter rich ten op de levensduur van een ge
bouw. Wat betekent dat cnergctisch 
over een periode van 50 jaar? Er staan 6 
miljoen rokende en emitterende gebou
wen in ons land. Nieuwbouw voldoet wei 
a an de isolatienormen en wordt voorzien 
van een mooie HR-keteL Maar aan de 
bestaande bouw is veel te verbeteren.' 

Tach wil Van den Oever niet voorbij 
gaan aan de nieuwbouw. Die kan beter. 
Hij spreekt over de noodzaak van een in
tegra tie van installaties en on twerp. Pro
bleem daarbij is dat de eigenaar van de 
drager van een gebouw vaak niet de ge
bruiker is. Degene die de investering zou 
moctcn docn voor de instaiiJties is nict 
deg~nc die de voordclen hccft van ccn 
cncreiczuiniec uitvociing. 

Oltheten: ·oe bouw ondcrlloudt wat 
dat betreft een bclazcrde relatie met de 
eindconsumcnt. We bouwen voor ccn 
conglomeraat van projcctontwikkelaars, 
woningbouwcorporaties en normcom· 
missies. Vooral in de volkshuisvesting 
koopt de consument zelden iets van de 
tekenplank. De winstprognose bepaalt 
het eindresultaat. Oat is gevaarlijk.' 

Een waning anno 1933 is 
gezonder dan die an no 1993 
'Vcrgeet het maar! ', rcageert Olthetcn , 
'De gemiddelde waning was ongezonder. 
Milieubewust bouwen heert ook te rna
ken met de gcbouwde omgeving. Bij 
v6orbecld bij de sanering van de Molen-

wijk in Den Haag hebbcn ze hele woon
blokken weggehaald om een gezonde, 
open ru imte te krijgen.' 

Ook de gebruiker speelt een belang
rijke roL Behaaglijkheid is zcer persoon
lijk . Oltheten: 'Uit onderzock blijkt dat 
het Suick Buildihg Syndrome sterk bei'n
vloed word! door de mate waarin de ge
bruiker invloed kan uitoefenen op zijn 
omgeving. Stel dat een high-tech gcrpbo
tiseerd klimaatsystcem uitmaakt wat jij 
behaaglijk vindt . Dan vraag ik me af of 
de gebruiker zich daar lekker bij voell.' 

Het forum komt op het binncnmilieu 
van woningcn . Maar wanneer is een bin· 
ncnmilieu gezond? Volgens Rolloos 
speelt de afwezigheid van bepaaldc stof· 
fen een roL Uitgezonderd stollen als ra
don en formaldehyde zijn er nog gecn 
normen of grenswaarden voor binnen
lucht. 

Haas vraagt zich bij dit a lies af wat de 
zin is van het vasllegeen van de grens
waarden in normen: 'We leggen met zijn 
allen vast welke graad van vervuiline we 
toeslaan in het binnenklimaat. Oat zegt 
me niks. Er zijn wei duizend sloffen in een 

lr. Michie! Haas: 

'We durven tijdens 
het bouwproces geen 
keuzes te maken, 
we gaan /iever 
traditioneel door' 

waning aanwezig, waarvan er 300 veel 
voorkomen. Niemand weet wat die stol
len doen. We moeten terug naar de basis 
en niet meer praten over norm en voor 
ventilatic en vervuiling van de Iucht. 
maar streven naar vormen van behaag
lijkheid . lk denk daarbij o.m. aan bepa
ling ~an het ionen-gehalte van de Iucht. 
Oat heel! een relatie met bchaaglijkheid. 
We moeten meer naar de mens kijken in 
plaats van chemische onderdelen.' 

Van Hal: 'Het gedrag van de bewoners 
is daarbij ook belangrijk. Je kunt wei van 
a lies uitrckenen, maar als tijdens ecn 
leestjc 20 mensen roken. of de bewoner 
laat zijn spruitjes aanbranden. dan is het 
cvenwicht weer verstoord.' 

Pas wanneer regelgeving is 
ingevoerd komt het tot iets 
'Ecolonia is loch niet gcbouwd volgcns 
de bcstaandc regelgcving?' , merkt 01· 
thetcn op. Anders gezegd: zonder regcls 
komt het blijkbaar ook tot innovaties. 
Volgens Van Hal is dat te prcvaleren bo
vcn hct opstellcn van regels. Oat belem
mert innovatie. 'Regcls zijn algestemd op 

Forum 
Van links naar 
rechts 
drs. H.H.F.M. von 
den Ocver {secret oris 
Beleidsonflvikkefing 
von de Vercniging 
von Ncdrrlondse ln
sto/lotiebedrijven VNii 
te Zoetermeer}. ir. R. 
Rolloos {plootsver
vongend orderings· 
hoofd Binnenmilieu. 1 

Bouwfysica en Instal· 
folies van TNO-Bouw ' 
in Delft}. ir. E.M. 
Haos {architect. di
recteur von NIBE Ne
derlonds lnstituut· 
voor Bouwbiologie en 
Ecolog/e BV te Noor
den}. ing. J. Bol 
{hoofdredacteur 
BouwWereld, ge
spreksleider}, ir. A 
van Hal {Milieu
kundig Onderzoek· 
en Ontwerpbureou 
BOOM in Delli}, ing. 
M. Oltheten {secreta· 
ris von het Neder
/onds Verbond von 
Toelevering Bouw 
NVTB te Den Haag}. 

', ._. ·\. 
';;··.:; ; .... :.:; 
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Forum 

p, : · D; deel~· -· 
j;:.·,., ,. · nemers :r-. :.:. 1 

r:r;·~ ~·.:: : ·~~:i::s:i~~·;: .. : ;! 
r . . Loge 1 namen d.e vol-1 
~· ' . gende gesp_rekspart- i 

ners deel: lr. E. M. · ·.! 
i. · Haas, architect.'Sinds; 
~ . .. -, .1991 ishijdlrecteur ·) 
r ,., • .. van het NIBE Neder- ; 
(} 2i :. : lands lnstltuut voor · i r ::P,r ? Bouwblologie en Eco- ' 
F':) -'( : Iogie BV te Naarden. ·1 
r: ·::.:··., · ~: Daarvoor had hi) o.m: 
' :: -:t, . '1 0 jaar een architec· ; 
j:::· :> tenbureau. 
i:.".:·.; : · Mevr. ir. A. van Hal · 
f. " · '· Was tot midden fe-
1.' · bruari 1993 belei~s- ' 
~ ·. medewerker Duur

zaam Bouwen blj de 
gemeente Delft. Zij 
was daarbij gespeoa- . 
liseerd in energiebe- j 
sparing. Sinds mid· 

1 

den februari werkt zij 1 
voor het Milieu-·.. ~ 

I • 
r , .. 

·· kundig Onderzoek- : 
· en Ontwerpbureau ~ 

. . BOOM In Delft. . . .I 
u~> .:, ., .J Drs. H. H.F.M. van I 
h ;·.: '. · •: denOeverlssecreta-·, 
1 ~ '·< · · ' ris Beleidsontwikke- 1 
:;,: } ,_.;, ,·• ·: ling van de Vereni·' ·.·;~ 
pJ:/ ') 'elng van Neder;'i';.J::~ l 
· ·• ''" · :· ' · ·1andse lnstanatie6e: ·, 
· · · · dri]ven VNI te Zcieter- ! 

meer. Hij maakt In 
1 

die functle deel ult 
van de werkgroep ln
stallatletechniek & 

degenen die het minst ver zijn, het is een 
bodemvoorziening, net als het Bouwbe· 
sluit'. Rolloos: 'Je moet dan ook klassen 
aanreiken, zodat de opdrachtgever zelf 
zijn niveau kan kiezen.' 

Oltheten onderschrijft het probteem 
met de opmerking dat in een econo'mie 
met prijskopers -in plaats van kwaliteits· 
kopers- men niet snel genegen is boven 
het minimumniveau uit te stijgen. 'Ais je 
iets extra's doet in het privaatrechtelijke 
circuit dat boven de regels uitgaat, dan 
heb je een concurrentievoordeel a is de 
markt het kwaliteitsvoordeel ziet. Als de 
overheid bovenop nieuwe ontwikkelin
gen springt door nieuwe produkten te 
voorzien van regels. dan is dat de moord 
voor snelle innov~ties. Oat verklaart de 
trage innovatie op dit moment. De pe
riode om de extra investeringen terug te 
verdienen is te kort. De overheid moet 
de industrie een voorsprong gunnen.' 

Haas is het wet met de derde stelling 
eens: We weten al 25 jaar dat asbest 
schadelijk is voor gezondheid en milieu. 
Er zijn voldoende alternatieven geweest. 
Zolang we de vervolgschades -die de win· 
ning en het gebruik van asbest verzoor
zaken- niet verrekenen in het materiaal 
zetf, maar op de maatschappij afwimte
len. dan blijft asbest goedkoop en dus 
aantrekkelijk. Alteen prijsregulering 
heeft dit kunnen verandereri .' · 

Oltheten vindt dat bedenkelijk: We 
gaan nu een gevaarlijke kant op. Als as
best dus de milieu-aspecten had moeten 
verinnerlijken in de produktprijs dan was 
het te duur geworden. De gezondheid 
van bewoners en verwerkers is dus af
hankelijk van economische overwe· 
gingen . lk vind het in dergelijke situaties 
de plicht van de overheid om fundamen
teel in te grijpen d.m.v. regelgeving. Oat 
kun je niet overlaten aan de economie.' 

Voormaterialen moet er een 

~· 

i 
·Drs. Harm van den Oever. 

'We Iaten de 
" comforteisen 

prevaleren boven het 
milieu. Oat moet 
doorbroken worden' 

toelatingsbeleid komen, 
vergelijkbaar met dat voor 
medic1jnen. Met name medici 
f'!IOeten een voorkeurslijst 
samenstellen 
Van den Oever: 'lk denk dat een toela
tingsbeleid hetzetfde effect geeft als een 
overmatige regelgeving, het stopt in no
va ties. Bovendien: Niet aile problemen 
zitten in de materia len.' 

Haas: 'Ais het toelatingsbeleid gericht 
is op het toelaten van onschadelijke ma
terialen dan zeg ik: Ja, graag. Dan rna
ken ze tenminste minder nieuwe verbin
C'!ingen in de chemische industrie.' 

Van Hal: 'Er wordt aileen gekeken naar 
de gezondheid. Maar het gaat om meer. 
Bij bouwmateriaten kijk je naar de hele 
levenscyclus en dat speelt niet bij medi
cijnen. Daarnaast speelt oak mee dat 
eigenlijk geen en kef materiaal aan aile 
eisen voldoet. Een geed materiaal heeft 
oak uitputting van grondstoffen tot ge
volg. Tot slot: er zijn meer disciplines die 
de keuze bepalen, niet aileen medici .' 

Rolloos is ook niet overtuigd: 'lk ben 
het totaal oneens met deze stelling. Er 
meet een informatieplicht komen ten 
aanzien van de emissie van toxische stat
fen . Om die emissie te bepalen moet je 
het materiaal toetsen aan een norm. lk 
blijf erbij dat je normen meet aanleggen.' 

Votgens Van den Oever verstart de dis- · 
cussie zich teveel op materialen die wei 
of niet gezond zijn : 'We zijn nu aan het 
sub-optimaliseren. Je moet zoeken naar 
de laagste milieubelasting van een totaal 
gebouw en niet van een materia a I. Je 
kunt dan materialen toepassen die min
der milieubewust zijn . als het totale ef
fect maar gunstig is.' 

Oltheten en Van den Oever merken op 
dater eigenlijk al een toelatingsbeleid is 
in de vorm van de EG-richtlijn bouwpro
dukten . Van den Oever: 'Met het CE· 
merk wordt straks aangegeven dat het 

produkt voldoet aan de fundamentele 
voorschrfiten in de EG-richtlijn op het ge
bied van ondermeer hygiene. gezond· 
heid. milieu. gebruiksveiligheid, energie
besparing en warmtebehoud. De imple
mentatie van de richtlijn in het Bouwbe
sluit bewerkstelligt dat ook onze natio
nale regelgeving hierop is afgestemd.' 

Het moet een uitdaging zijn voor 
de industrie om gebouwen neer 
te zetten uit materia/en met een 
drastisch verminderde 
milieu be lasting 
Van den Oever vraagt zich af of de indus
trie wei in een positie zit om invloed uit 
te oefenen op het keuzeproces: 'Binnen 
de traditionele verhoudingen maakt de 
architect eerst het antwerp en bepaalt 
vervolgens de materialen. Pas daarna 
worden aannemers en toeleverende in
dustrie ingeschakeld. Maar dan is het al 
te laat. AI die partijen moeten eerder in
geschakeld worden.' Volgens Van den 
Oever zouden turn-key-projecten veel 
problemen oplossen, omdat het werken 
in bouwteamverband wordt bevorderd. 

Rolloos opteert voor de prestatiebe
stekken . Hij geeft aan dat hiermee het 
keuzeproces voor een groot deel naar de 
uitvoerende participanten wordt gescho
ven omdat zij invulling moeten geven 
aan de eisen. Hier liggen dus ook de kan
sen voor de toeleverende industrie. 

Oltheten ziet problemen: 'De belang
rijkste prestatie-eisen voor projecton· 
twikkelaars zijn nog steeds: Het moet zo 
goedkoop mogelljk en snel te verkopen 
zijn. De industrie moet minder afwach
ten. Niet werken volgens het principe 
van u vraagt en wij draaien, maar in nove· 
ren . Er meet daarbij oak kritisch geke
ken worden naar het traditionele bouw
proces. lk durf te stellen dat we giganti
sche milieuproblemen voor de toekomst 
creeren met die moderne kantoorpar
ken. De architectonische kwaliteit is zo 
laag dat over 20 jaar niemand meer in 
zo'n vod wil zitten!' 

'We moeten het woord industrle in de 
stelling vervangen door opdrachtgever. 
Een opdrachtgever. of projectontwikke· 
taar, denkt op te korte termijn en dan 
krijg je van die kantoorparken. De op
drachtgever kan ogenschijnlijk econo
misch niet anders. maar hij Ia at zich wei 
erg gemakkelijk buitenspel zetten.-Hij 
moet toch zijn milieu-verantwoording 
kennen binnen het bouwproces.' 

Opdrachtgevers moeten 
voorzien worden van 
produktinformatie, zodat hun 
invloed op het PvE van belang 
wordt in verband met toe te 
passen materia/en 
Rolloos: 'De opdrachtgever is niet des
kundig genoeg. Daar moet de industrie 

I 
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gebruik van maken. ze moetcn zelfs zeu
ren om hem van de juiste informatie te 
mogen voorzien . · Oltheten legt de ver
antwoording bij de opdrachtgcver: 'Die 
meet er juist om vragen . Maar dat doet 
hij pas als de ecologische aspecten van 
een object tot de integrale kwaliteitsei
sen gaan behoren. Er ligt vervolgens een 
verantwoording voor de industrie om 
milieu·relevante informatie te leveren .' 

Volgens Rolloos is de kwaliteitszorg bij 
de totstandkoming van een gcbouw on
voldoende: 'Opdrachtgcvers moetcn aan 
veel te veel dingen den ken : binnenmi
lieu, rentabiliteit, prijsi kwaliteitsverhou
dingen. architectuur. functionaliteit. Er 
zouden meer instrumenten moeten zijn 
om dat integraal aan te pakken.' 

Van den Oever geeft aan dater wei in· 
strumenten zijn: 'Wij hebben binnen de 
installatiebranche het Expert-systeem 
ontwikkeld . Je krijgt een goed beeld van 
de gevolgen die bepaalde stappen heb
ben op de kwaliteit van het gebouw .' 

Oltheten: 'ledereen vindt zich het be
langrijkst, dus iedereen wil de knoppen 
van dit systeem bedienen. Zo komen we 
er niet. We moe ten steeds streven naar 
een integrale aanpak. Je gaat samen op 
weg naar een einddoel. waarbij je steeds 
weer verbeteringen aanbrengt.' 

Volgens Haas is er een gebrek aan ken 
nis en inzicht: 'Ais een opdrachtgever 
roept dat hij een milieubewust gebouw 

· wil dan moet hij oak we ten aan welke 
eisen het gebouw moet voldoen . Anders 
vervangen ze aile pvc door ppc en meer 
niet . We zijn een afspraken-instrument 
aan het ontwikkelen om dat te ondervan
gen. Zo zou je bij voorbeeld op cen 
schaal van milieubewust bouwen mini
maar 120 punten moe ten scoren in de 

lng. M. Oltheten: 

'Een /evende boom 
heeft een eco/ogische 
en een gekapte boom 
een economische 
waarde. We kiezen 
nog te vaak voor het 
laatste' · 

f: ~L 
I I 

.... 

woningwet, 170 punten in premie-C en 
230 punten in cje vrije sector. Het bouw
bedrijf kan dan zelf bepalen hoe hij die 
punten wil halen . Weer die integra le aan
pak. Het bevordert ook innovaties.' 

Men sen worden gemiddeld 
steeds ouder. Waarom zou ie 
dan milieubewust bouwen1 
'Is leeftijd een maat voor de hoeveelheid 
onbetaalbare rekeningen in de toekomst 
die we moeten voldoen? lk ben het hier 
niet mee eens', aldus een geprikkelde 01-
theten . Van den Oever sluit zich aan en 
geeft een voorbeeld : 'I n Noord-Amerika 
stzat een zi nkputfabriek aan een groat 
meer. Die fabriek loost er al zijn rotzooi 
in, maar er gaat geen vis dood. Tot het 
moment waarop een kri t ischc grens 
wordt overscllredcn. Oat moment is fa-

~--..-·· · · 

.,_ . . 
lr. Rien Rolloos: 

~ • l'fl 

'De toe/everende industrie 
moet meer zeuren bij de 
opdrachtgevers om hem 
van relevante produkt

informtie te mogen 
voorzien' ' 

taal. Wanneer moet je ingrijpen?' 
Oltheten: 'Dat is oak het gevaar in 

onze maatschappij. We weten niet wan
neer we die kritische grens bereiken. Zo· 
lang a lies redelijk goed gaat. gaan we 
door. Het is dan oak geen relevante 
vraag of er nou wei of niet sprake is van 
een broeikas-effect. De vraag is in welke 
mate we het risico kunnen nemen om het 
bij het verkeerde eind te hebben? We 
hebben zelfs geen nauw idee van de om· 
vang van de risico's. Het verminderen 
van de emissies is bij voorbeeld mede af
hankelijk van de automobiliteit. loch Ia
ten we deze groeien. Wij kiezen voor een 
sterk economisch gedomineerd model 
voor de toekomst. Ook in de bouw.' 

Rolloos: 'Er gebeurt wei wat. Met de ef· 
fectuering van het NMP-plus beperken 
we juist de risico's! ' Van den Oever: 'ln
tussen gebruiken we ieder jaar meer 
energie. Het is een confuse discussie die 
niet doortrekt in het praktizerende 
bouwbedrijf. De overheid roept milieu, 
een andere marktpartij praat over cen
ten. We nemen de luxe om dit voort te Ia
ten bestaan. Niemand haalt het in zijn 
hoofd om zich te douchen onder een keu
kengeiser. terwijl dat meestal uit encrge
tisch oogpunt wei aan te bevelen is bo
ven een combi-ketel. We Iaten de com
fort ·eisen preva leren boven milieu . Oat 
meet doorbroken worden .' 

Oltheten: 'Een aspect blijft het belang
rijkst: We moeten de milicu·aspecten be
ter inbcdden in de keuzes die in de markt 
worden gemaakt. Er is nog steeds gecn 
in de economic gcintcgreerdc afweging 
van de rnilicu·iJspecten. Hct intcgrcren 
van ecologische factoren in het on twerp· 
proccs en ens kwaliteitsdenken over ge· 
bouwen en materia len is de eerstc stap 
die we moeten rna ken op weg naar 
milieubcwust bouwen.' • 

. gend afdelings- · 
; hoofd Binnenmi

lieu, Bouwfysica en . 
lnstallaties van 

· TNQ-Bouw in 
Delft. Sinds 1981 
Is hij medewerker 
van deze afdeling. 
Daarv06r was hij 
respectievelijk 
werktuigkundig 
medewerker van 
liet Architecten- en 
ingenieursburo 
van Philips en we
tenschappelijk me
dewerker bij de 
leerst oel Klimaat
beheersing van de 
TU Delft. 
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EcoLoge 2: De kwaliteit van de opdrachtgever, de architect en het bouwbedrijf 

Milieubewust bouwen, daar 
word je altijd beter van 
De relatie milieu en bouwen is van aile 
tijden. Aileen vraagt milieubewust bouwen 
om een herbezinning, over de kwaliteit van 
de bouwpartners. De aspecten van die 
kwaliteit zijn vakmanschap, motivatie, 
economische haalbaarheid en 
ontwikkelingsbeleid. 

F~togralie: 

Hans Pattist. 
Rotterdam 

Novem en BouwWe
reld organiseren sa
men in 1993 fo
rumdiscussies over 
milieubewust en eco
logisch bouwen, Eco
Loges genoemd. 

De deelnemers aan 
de discussies zijn des· 
kundigen uit de ver
schillende disciplines 
in de bouw: Architec· 
ten . opdr,achtgevers, 
projectont<Vikkelaars. 
aannemers. advi· 
seurs, onderzoekers. 
vertegenwoordigers 
van branche-organi
saties en overheid. 

BouwWereld publi· 
ceert de verslagen 
van de forumdis
cussies. ~e eerste 
Ecologe verscheen in 
editie nr. 6 van 
19 maart 1993. 

I 
n deze tweede aftevering van de Eco
Loge-discussies staat de vraag cen
traal in hoeverre de drie partijen op

- drachtgever, architect en aannemer 
onafhankelijk van elkaar of juist geza-

- menlijk de kwaliteit van het milieube
wust bouwen kunnen of moeten bepalen. 
De deelnemers aan de discussie zijn Mi· 
chief Cohen van Cepezed Ontwerpburo, 
dr.ir. Paul Hoen van Bouwfonds Woning
bo_JJw BV, ir. Renz Pijnenborgh van Archi 
Service, Arend Vriend van Johan Matser 
Projectontwikkeling BV en algemeen di
recteur ir. Kees Vriesman van Coopera
tief Bouwbedrijf Moes ua. 

Uitgangsstelling: De kwaliteit 
van milieubewust bouwen is 
recht evenredig met de kwaliteit 
van het opdrachtgevende en 
uitvoerende team 
In een ontwikkeling als het milieubewust 
bouwen is van het belang dat aile par
tijen samenwerken en zoveel mogelijk op 
el!n lijn komen , zodat je de maximale 
kans van slagen hebt. Je bent afhankelijk 
van elkaar voor de uitgangspunten. 

Michie! Cohen reageert uitdagend: 
'Waarom kun je dat niet als een van de 
betrokken partijen? lk zou niet wet en 
waarom niet. Het kan aileen van ontwer· 
pende kant als je met goede argumenten 
komt . lk geloof niet dat je met zijn driccn 
precies op een lijn hoeft te zittcn. Er 
hoeft niet voortdurend consensus te zi jn.' 

Paul Hoen is het eens met de stelling: 
'De opgave voor milieubewust bouwen is 
niets nieuws. De roep om kwaliteit is 
atom. Aannemers moe ten bij voorbceld 

kwaliteit leveren volgens de 150-stan
daard. Daar komt milieu bij . We. kennen 
vaak nog niet aile milieu-aspecten. Maar 
het is niet een heel andere wijze van wer
ken. lk denk dat samenwerken meer op
levert dan de drie Jesse delen.' 

Cohen: 'Oat is duidelijk . Los van het 
milieubewust bouwen kun je zeggen dat 
de kwaliteit hager wordt als je consensus 
hebt. Er zijn in milieubewust bouwen ai
leen zwaardere accenten.' 

Kees Vriesman: We veronachtzamen 
l!en argument. namelijk de duurzaam
heid van milieubewust bouwen. Dit bete· 
kent dat, bij voorbeeld, de ontwerper 
meer dan vroeger moet beseffen hoe een 
gebouwlevenscyclus is. Vroeger ontwierp 
hij voornamelijk op vorm en functie en 
gebruik voor 50 jaar of meer. Nu kun je 
vragen: Hoe is het antwerp gericht op 
sloop van het gebouw, op beperking van 
sloopafval? Stet je voor: dat is niet vaak 
vertoond , zo'n vraag aan een ontwerper! 
Weinig architecten doen datal.' 

Cohen: 'Oat doen wij al jaren. Die ge
bouwen van ons schroef je morgen zo uit 
elkaar. Demonteren dus.' 

Vriesman: 'Ja, jij doet het, en Booos
ting is er mee bezig, maar ki jk naar de 

produktie in de totale bouwsector, 12 
miljard. Daarin is het nog geen 0.1% 
waarvan je kunt zeggen dat het on~erp 
rekening houdt met de sloop of aanpas
sing van (delen) van het gebouw. gericht 
op duurzaam gebruik . Je kunt niet kijken 
naar incidenten nu.' 

Renz Pijnenborgh doet een suggestie . 
om de discussie te verhelderen : 'We 
moeten duidelijker worden. Vries man 
geeft slechts een facetje, de tevenscyclus. 
Maar er is meer. lk ben het met Hoen 
eens dat, als je samenwerkt, de som, de 
kwaliteit meer is dan als de partijen los 
van elkaar werken. A Is je praat over 
milieu in de bouw. dan is dat een nieuw 
aspect van die kwaliteit. Je kijkt naar de 
winning van grondstoffen. naar het ein
dig zijn, de verwerking tot aan de bouw
plaats. naar wat het milieu-effect is van 
het gebouw, tijdens gebruik, tot herge
bruik van materia len en de sloop toe. 
Dat hebben we nog niet geoefend.' 

Cohen: 'De kennis is era! lang. De 
Stichting Toekomstbeeld Techniek had 
1 5 jaar gel eden een verhaal over ander 
materiaalgebruik in de bouw. In die tijd 
werd er in Scandinavie nogal wat onder
zoek gedaan op dat gebied.' 

Kees Vriesman, algemeen 
directeur van Bouwbedrijf 

Moes: 'Milieubewust 
bouwen is een keihard 

zakelijk argument. Het is 
profijtelijk en daarom een 

must voor een 
onderneming' 

I 6 
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Hij wil terug naar het begrip kwaliteit in 
de Stelling: Wat is nou die kwaliteit van 
milieubewust bouwen? Dat moeten we 
eerst weten. De levenscyclus is maar een 
aspect, hoe zwaar is die?' 

Vriesman: "De kwaliteitsbegrippen uit 
de Architectuurnota zijn goed hanteer· 
baar: Vorm, functie, constructie en om· 
geving. Dat zijn hanteerbare elementen 
voor een gebouw in zijn omgeving. · 

Cohen: ·oat zijn kwal iteitsaspecten. die 
kun je op zich niet meteen afwegen, be· 
oordelen. Wat je met die vier kwaliteits· 
aspecten doet, hoe je die kwaliteit in een 
context zet, dat is de vraag. Je kunt je af· 
vragen of bij voorbeeld de visies van ar· 
chitect Pijnenborgh en mij zoveel ver· 
schillen. De middelen zijn anders. De 
stelling zegt dat het samenhangt. Terwijl 
ieder zijn eigen invalshoek heeft. Ieder 
heeft zijn eigen norm over de kwaliteit 
van milieubewust bouwen. En er zijn 
mensen die er niet over nadenken. dat 
klopt. Wat je in een specifiek geval kan 
doen. hangt er maar vanaf. Aardig is een 
project 'in Delft met een Iemen huis naast 
een stalen woning van ons. Kun je Iaten 
zien wat het beste was? Geen van twee 
zal de absolute oplossing geven. Binnen 
e~n en dezelfde context verschillende vi· 
sies, verschillende methoden, die allebei 
wei een goede oplossing kunnen geven.' 

Pijnenborgh: 'Stalen huis naast Iemen 
woning. zet maar naast elkaar. Kijk naar 
ecologische aspecten van wieg tot graf. 
en kijk naar de milieuschaal of ·classifica· 
tie. als je het materiaalgebruik daarin 
uitdrukt , dan komt staal er slecht vanaf.' 

Hoen: "Het arbitraire van een milieu· 
schaa l met zijn wegingsfactoren is het 
probleem . In het algemeen zalleem mis
schien hoger scoren dan staal. Maar kijk 
nu eens naar een van de belangrijkste 
milieuproblemen. het energieverbruik. 
Daar hebben we geen mi\ieukenmerk 
voor . Je kunt het makkelijk van de gas· 
meter aflezen. Oat is aileen m' bijhou· 
den. Zclfs dat kunncn we niet. Hoe moe· 
ten we dan het totale milieu·aspccten 
van materia len vaststellen> Dat kunnen 
we niet . anders was het era\ geweest. · 

Vriesman roert een ander punt aan. de 
inbreng van de toeleverancier in het 

milieubewust bouwen: "In de Stelling is 
de toeleverancier niet genoemd. Die is 
belangrijk . Als je de duurzaamheid van 
materialen kent, kun je sa men met de 
opdrachtgever en de architect varieren 
en tot optimale milieuvriendelijkheid ko· 
men. En a is het niet van de opdrachtge· 
ver komt. dan is het wei de verantwoor· 
del ijkheid van de bouwondernemer. 
-Maar hij blijft afhankelijk van wat de toe· 
leverende industrie biedt.' 

Cohen: "A is je milieubewust uit de stel· 
ling weghaalt , is dezc juist. Het geldt in 
het algemeen .' 

Hoen: 'Het geldt voor een nieuwe ont· 
wikkeling als milieubewust bouwen in 
het bijzonder.' 

Pijnenborgh: "Maar nu we het bouwen 
het etiket 'milieubewust' meegeven. 
moet iedereen opnieuw na gaan den ken . 
De ontwerper, de gemeente. de stede· 
bouwer. de uitvoering. Wat is dat nu, 
milieubewust bouwen? ledereen gaat 
dan opnieuw over zijn vak nadenken .' 

Vriesman: "Milieubewust bouwen ver· 
eist lange·termijndenken. Oat is het 
nieuwe. Je kunt dat niet in je eentje . Het 
is een maatschappelijke plicht. meer dan 
een technisch vraagstuk.' 

. ...... 

n 
Michiel Cohen van Cepezed Ontwerpburo 
voor architektuur, stedebouw en industrie: 
'Ik maak bezwaar tegen de semi-religieuze 

sfeer rond milieubewust bouwen. Tegen _ 
enkelen die claimen dat ze het goed doen en 

de rest niet' 

Cohen: 'Kennelijk is er de sociale con· 
sensus, je ruimt je eigen rotzooi op.' 

Vriesman: 'Laten we dat 'milieu· nu 
eens weg. Gewoon bewust bouwen.' 

Pijnenborgh: 'Ja, bewust bouwen. dat 
moet heel normaal zijn, inclusief ecolo· 
gisch bouwen. lk hoop dat over tien jaar 
deze discussies overbodig zijn." 

Men beschouwt milieubewust (te 
vee/) a is een experiment. Het is 
niet aantrekkelijk, het is niet 
verplicht, het Ievert niets op 
Arend Vriend: ·oat zou ik zeker niet zeg· 
gen. Het moet geen experimentzijn. We 
moeten die fase allang voorbij zijn. Het is 
onderhanci een maatschappelijke ver· 
plichting. Wat het oplevert weten we nog 
niet. Aileen in maatschappelijk verband 
weten we het wei, bij voorbeeld wat 
grondstoffen betreft. Het Ievert iets op 
voor het milieu . In het algemeen: 

Pijnenborgh: 'Oat is zo. milieubewust 
bouwen is voor het algemeen belang." 

Hoen en Vriesman reageren in koor: 
"Te soft! Oat verkoop je niet! ' 

Vriesman: "lk gebruik het als keihard 
argument voor bedrijfsvoering. lk ge· 
bruik bewust ideeen van het milieube 

Paul Hoen, 
adjunct-directeur 

Intervam-Zuid: 'De opgave 
voor milieubewust bouwen 
is niets nieuws. Het gaat 
om kwaliteit in bouwen' 
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Renz Pijnenborgh, 
architect van Archi 

Service: 'Ik hoop dat over 
tienjaar deze discussies 

overbodig zijn. Dat 
milieubewust bouwen 
dan heel normaal is' 

wust bouwen. Het is gewoon zo dat de 
schoorsteen moet roken. Als we met de 
trends meegaan en als bedrijf een bij· 
drage leveren. en dat doen we natuurlijk 
ook, dan is dat profijtelijk . Zowel op de 
bouwplaats, als je goed afval scheidt heb 
je minder containerkosten , als in de ac· 
quisitie. Er is vraag naar. Het is gewoon 
markt . De medewerkers vragen er ook 
naar. Die doen thuis ook van a lies aan 
milieubewust gedrag. Ze vragen: Hoe zit 
dat met die maatschappelijke verant· 
woordelijkheid in ons bedrijf?' 

Pijnenborgh: 'We praten over meer· 
waarde die we niet precies kunnen be· 
noemen. Als ik volgens de SAR·metho· 

De deelnemers 
De deelnemers a an de discussie voor Ecologe 2 zijn, in alfabetische 
volgorde: Michie! Cohen van Cepezed Ontwerpbtlro voor architek· 
tuur, stedebouw en industrie uit Delft. Dit bureau ontwerpt won in· 
gen. kantoren en bedrijfsgebouwen waarin industrieel vervaar
digde gebouwdelen een groat aandeel vormen. Ook in de uitvoe· 
ring en de produktontwikkeling heeft het bureau een actieve in· 
breng. 
Dr.ir. Paul Hoen was ten tijde van de forumdiscussie nog werkzaam 
alsontwikkelingsmanagervan Bouwfonds Woningbouw BV. Het 
Bouwfonds is initiator van het milieubewust·bouwenproject Ecolo
nia in Alphen aid Rijn. Sinds kort is Hoen werkzaam als adjunct·di· 
recteur van lntervam·Zuid in Eindhoven. 
Architect Renz Pijnenborgh is de oprichter van Archi Service, buro 
voor architectuur. bouwbiologie en interieur in Den Bosch en hij is 
tevens vice-voorzitter van de Vereniging lntegrale Biologische Ar· 
chitectuur (VIBA), eveneens te vinden in Den Bosch. Pijnenborgh 
heeft ervaring met vele projecten in milieubewust en ecol.ogisch 
bouwen. 
Arend Vriend is projectmanager bij Johan Matser Projektontwikke· 
ling BV uit Hilversum. Deze projectontwikkelaar ziet het belang van 
milieubewust bouwen als meerwaarde voor zijn (te realiseren) pro· 
jecten. De overtuiging is dat de vraag naar ecologisch verant· 
woorde gebouwen zal toenemen. 
lr. Kees Vriesman is algemeen directeur'van Co6peratief Bouwbe
drijf Moes ua met het hoofdkantoor in Zwolle. Dit bouwbedrijf zette 
acht jaar geleden, overtuigd van het belang van de marktontwikke· 
lingen, de eerste schreden op het pad van milieubewust bouwen. 
Grootschalige,projecten op dit terrein zijn pas de laatste jaren aan 
deorde. 

diek bouwde, dan veranderde er prive 
niets aan'de thuissituatie . Met milieu be· 
wust bouwen verandert er thuis wei wat. 
We zijn breder bezig, dat heeft meer ge
volgen dan het economische en het prak· 
tische, namelijk het maatschappelijke.' 

Hoen: 'Oat is allemaalleuk. Maar als je 
kijkt naar de economische belangen van 
de afzondcrlijke bouwpartners, dan 
moet ik !etten op klanten. lk kijk naar de 
kopers van woningen. Die zien in milieu
bewust bouwen toename van comfort , 
meervvaarde in produkt zoals betere ge
luidisolatie. en ze besparen energie. De 
rest van de meervvaarde van het milieu is 
moeilijker te verkopen .' 

Pijnenborgh: 'A is bij voorbeeld bouw· 
bedrijven echt milieubewust gaan bou· 
wen, zorgen ze dat ze minder afval heb· 
ben. Want scheiden kost ook geld.' 

Cohen: 'lk kri jg hier zo'n raar gevoel 
bij. Het gaat dus om de financiele meer
waarde . Wat is dan die andere meer· 
waarde? Is dat idealisme? Of is het al· 
leen pragmatisch. de !age kosten . Oat 
laatste is vaak de motor die het laat 
draaien. De spin off van data tva! schei· 
den, is een schone, goed werkbare bouw· 
plaats, en dat zou tijd worden . Heeft dat 
specifiek met milieubewust bouwen te 
maken? Schrap dat milieu er maar a f.' 

Hoen: 'Milieubewust bouwen a is ant· 
woord op de marktvraag is de eerste 
stap. En passant is het beter voor het 
milieu. dat is al beter. Daarnaast zijn er 
al toegepassingen die weinig geld kos
ten. zoals orientatie op de zon .' 

Cohen: ' lk maak bezwaar regen de se
mi-religieuze sfeer rond milieubewust 
bouwen. Tegen enkelen die claimen dat 
ze het goed doen en de rest niet. Je moet 
voorkomen dat je maar een richting op 
gaat , die later desastreus blijkt te zijn . Je 
moet de vele facetten stimuleren.' 

Vriend: 'Maatregelen die geen geld 
kosten moet je zonder meer al nemen. 
Oat hoef je niet meteen milieubewust 
bouwen te noemen.' 

Cohen: 'Zoals het netjes aanbrengen 

van isolatiemateriaal. dat is heel eenvou· 
dig. Oat kan heel goed .' 

Vriesman : 'Milieubewust bouwen is 
niet wettel ijk verplicht . maar de tijd is er 
wei naar om het te doen. Het Bouwbe
sluit en NMP + hebbcn het voor een dee! 
in de goecle richting gcduwd. Bovendien 
stimuleert milieubewust bouwen het in· 
novatief den ken . In zoverre is het nog 
ccn experiment. Het daagt uit .' 

Cohen: 'Laat het milieubewust bouwen 
nou geen modegril zijn . die wegsterft. 
Daarover IJen ik sccptisch . Ki jk maar 
naar Ecolonia. ik zie de pallets ef1 bouw
materialen in de vijver liggen . Dan zou je 
denken. wat is het nu waard.' 

Steeds sneller en efficienter 
bouwen staat haaks op de 
doelstellingen van kwaliteit, 
duurzaamheid, vakmanschap en 
milieubewustzijn in het bouwen 
Cohen: 'Deze stelling getuigt van middel· 
eeuws denken. Omdat verbeteren vooral 
ook efficiE!nt moet. ' 

Pijnenborgh : 'De veronderstelling dat 
efficient werken perse sneller moet bete· 
kenen. is onjuist. Efficiency kan ook er· 
gens anders in zitten, in goedkopere rna· 
terialen en beter werk.' 

Hoen: 'l k ben het eens met de Stelling. 
De bouwbranche heeft gezocht naar 
sneller werken. vanwege de arbeidskos· 
ten die 55% bedroegen. Dus tempo rna· 
ken . Milieubewust bouwen vraagt meer 
aandacht, niet het dichtpurren van kie
ren. Het vraagt meer vakmanschap.' 

Cohen: 'Het vakmanschap zit in de in
dustrie of op de bouwplaats, dat maakt 
toch niet uit. Je moet het goed doen. 
Kwaliteit is een voordeel. Snelheid en ef· 
ficiency komen in die discussie niet voor.' 

Vriesman: 'De verantwoordelijkheid 
voor milieubewust bouwen ligt vo·or het 
grootste deel bij de ontwerper. Voor je 
een steen op de andere legt, is er al 
tweederde van de milieu-effecten be· 
paald . Als het goed is. heeft de ontwer· 
per goed gedetailleerd en met de uitvoe· 
rende partij gepraat. Het zit in de tijd die 
je steekt in de voorbereiding. Die verdien 
je meer dan even redig terug.' 

Cohen: 'lnderdaad, dat verdien je altijd 
terug. Een uur den ken aan de tekentafel 
Ievert twee uur op de bouwplaats op.' 

Vriend: 'lk onderschrijf de stelling niet. 
Onafhankelijk van wat je bouwt, in de 
voorbereiding bepaal je het tempo dat je 
op de bouwplaats. Dan kun je a is op
drachtgever ook milieubewust bouwen.' 

Pijnenborgh: 'Je moet ook aandacht 
geven aan de motivatie van de bouwvak· 
ker. Snel en efficient bevordert niet de 
motivatie. Het is dus niet efficient , want 
het kost achteraf geld . 'la~manschap op 
de bouwplaats bevorderen door aan· 
dacht voor milieu betekent efficienter 
bouwen, er is meer motivatie . Oat vindt 
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de bouwvakker interessant.' 
Vriesman: 'In ons bedrijf koppelen we 

bewust de arboplannen aan milieuplan
nen. als twee pijlers onder kwa liteit.' 

Cohen: 'Door de sociale consensus 
over het milieu kun jc in de bouw structu · 
reel door een aanta l barrieres heen bre· 
ken. De heilige oorlog tegen 11et vuil. ' 

Niemand durft een gar an tie at te 
geven op milieukwaliteit, de een 
verschuilt zich achter de ander, 
dus je rea/iseert het nooit 
Vriesman: 'Oat lijkt waar te zijn . Daarom . 
het antwoord op de vraag wie het risico 
neemt voor milieubewuste materia len en 
methoden is de achillespees voor het 
milieubewust bouwen.' 

Cohen: 'Die stelling is nou net zoiets als 
dat niemand durft te garanderen dat de 
hemel bestaat. De meest belemmerende 
factor is dat je niet a lies tegelijk kunt 
doen. Het is een groeiproces. Het gaat 
stap voor stap.' 

Vriesman: 'Ais je iets serieus wilt toe· 
passen , dan moet je het aandurven het 
voor eigen rekening doen. Opdrachtge· 
vers willen er vaak niet aan . We !Iicht con
servatisme dat op zich niet slecht is.' 

Cohen: 'Onzin. dat veronderstelde con· 
servatisme bi j opdrachtgevers. Goede 
nieuwe produkten vinden snel hun weg. 
Het ligt aan de versn ippering van de 
plaatsen waar beslist wordt.' 

Pijnenborgh : 'Ais je de vraag ontwik· 
kelt, speelt de toeleverancier er razend· 
snel op in. En garantie is relatief. Daar 
kun je je niet aan ophangen. Oat stelt 
niets voor. Het gaat om de overtuiging 
van je eigen kwaliteit die je bouwt.' 

Waarom houdt 
verantwoorde/ijkheid van de 
bpuwpartners op bij de 

Arend Vriend, 
projectmanager bij Johan 

Matser 
Projektontwikkeling BV: 
'De consument, de koper, 
moetje voorlichten over 
milieubewust wonen en 

werken. Je motiveert hem' 

,• ,.. 

op/evering? Juist in de 
gebruiksfase begin! het 
milieubewust wonen en werken 
Vriesman: 'De milieubelasting van een 
gebouw zou je mee moeten nemen in de 
stichtingskosten. Dan confronteer je op
drachtgeve r met de gevolgen van zijn 
keuzes.' 

Vriend: 'Je moet bij de introductie van 
(nieuw) materiaalletten op -met name· 
het onderhoud op lange termijn.' 

Cohen : 'Waar zijn we mee bezig? Als je 
het raam openzet dan is de energiebe· 
sparing al voor de helft weg. Het gaat in· 
derdaad om die gebruiker. · 

Pijnenborgh: 'lk geef de bewoner een 
woonwijzer om milieubewust te huishou· 
den. Vloerbedekking van PVC, die ook 
nog met chloor schoonmaken en stevig 
zitten roken, dat is alarm rase 3 in het 
binnemilieu. Maar roken in een ecologi
sche woning is minder slecht dan in een 
betonnen bunker.' 

Vriend: 'De consument. de koper. moet 
je voorlichten. Je motiveert hem, net als 
de bouwvakker op de bouwplaats die je 
motiveert in zijn werk.' 

Vriesman : 'En let op de aanpasbaar
heid van een gebouw na 5 , I 0 of 15 jaar. 
Functies kunnen wijzigen en dat bete· 
kent verbouw. De ontwerper moet ver· 
der i:lenken over de bruikbaarheid van 
cen gcbouw in de totale levenscyclus.' 

Cohen : 'De levensduur van een gebouw 
is re latief erg lang. Er zitten wisselingen 
in het gebrui k van een gebouw, een wo
ning. De gebruiker verandert. Dus zorg 
voor flexibiliteit in het ontwerp.' 

Vriesman: 'Koppe l gebruik maar aan 
een onderhoudscontract . een 1 0 .000 
km·beurt als het ware.' 

Laatste stelling: De 
opdrachtgever is gierig. De 

aannemer is dom. De architect 
zit in de showbusiness en de 
gebruiker kan zijn auto niet kwijt. 
Dus er gebeurt niets wat betreft 
milieuwbewust bouwen 
Pijnenborgh: 'De opdrachtgever is niet 
gierig. Ze komen naar me toe omdat ze 
milieubewust will en bouwen en investe· 
renin kwaliteit en een gezond binnenmi· 
lieu. De aannemer is niet dom. De aanne
mers die ik uitzoek, durven hun nek uit te 
steken. De architect in de showbusiness: 
Oat doet me den ken a~n vergankelijk
heid. Daar merk ik bij mezelf niets van.' 

Vriesman: 'Die beweringen zijn beledi· 
gend. Het is niet relevant om ze te weer· 
leggen. De opdrachtgever is niet gierig. 
Hij maakt kostenafwegingen en dat is ge· 
zond. De aannemer is niet dom. Aileen 
het ene bedrij(kan meer dan het andere. 
Laat de architect maar opvallen met die 
estethiek . Het gaat ook om zijn vakman· 
schap, hoe zet je een en ander in elkaar 
en voldoet het gebouw aan de gestelde 
functie-eisen . ·Hij krijgt terecht de meeste 
publiciteit. Wat ik overigens van de stel· 
ling leer. is dat we meer en beter moeten 
informeren.' 

Cohen: 'Deze cliche's zijn natuurl ijk 
waar. De opdrachtgever wil zo goedkoop 
mogeljk uit zij n. Het klopt dat veel aan
nemers doen zonder erbij nate den ken . 
Architecten steken graag een veer in hun 
eigen achterwerk. Het klopt stat isti sch 
dat de meeste mensen een auto hebben. 
Terecht. je mag wei eens cynisch naar je 
eigen branche kijken. Aan de andere 
kant: De opdrachtgever is kostenbewust 
en de architect moet er slim mee om· 
gaan om binnen het budget te blijven. 
Een domme aannemer omzeil je. Je 
zoekt een geschikte aannemer die een 
deel van het werk wi l overnemen . Dear
chitect in de showbusiness: Och, het zij 
zo. De gebruiker met de auto. dat is een 
stedebouwkundig probleem.' 

Vriend: 'De projectontwikkelaar en dus 
de opdrachtgever wil waar voor zijn geld. 
Ze zitten per definitie bovcnop de knip. 
Hct hoort bij het spcl dat cr niet zo'n 
slim me aannemers zi jn. De architect 
staat logischcrwijs meer in de belangstel· 
ling met zijn geesteskind. En de gebrui· 
ker met de auto. die heeft een probleem. 
Daar heeft de overheid een belangrijke 
stem in. Ruimtelijk beleid. daarin moet 
de overheid niet zo gierig zijn.' 

Hoen: 'Het is een kostenibaten-ver· 
haal. Je moet ma'rkt·conform bouwen. Er 
is kwalitatieve woningnood . Mil ieu is een 
kwalitatieve toevoeging in het bouwen. 
De domme aannemer is cen uitstervend 
ras. Wat architecten betrcft . we hebben 
behoefte aan ontwcrpers die meeden
'kcn . En inderdaad . de gebruiker moet 
zijn auto kwijt kunncn. Die auto is nu 
cenmaa l onlosmakelijk verbonden met 
onze maa'tschappij .' • 



Forum 

EcoLoge 3: Milieuvriendelijk bouwen en de markt 

Milieukenmerk onroerend 
goed, zinvol of niet? 
De markt bepaalt de waarde van onroerend 
goed. Soms is het wat de gek ervoor geeft. 
Soms is het de kwalitatieve meerwaarde. 
Als milieuv.riendelijk bouwen meer kwaliteit 
betekent, hoe maak je die dan zichtbaar? In 
een milieukeur voor het gebouw zelf, of de 
lokatie, of de installaties of de 
energiebesparende exploitatie? 

Tekst: Jan Bol 
Fotografie: 
Hans Pallist, 
Rollerdam 

Novem en BouwWe-
- reid organiseren sa

men in 1993 ro
rumdiscussies over • 

i milieubewust en eco- '. j 
logisch liouwen; Eco--:· 

· ·loges ·genoemd. De ·. 

deelnemers a an de 
discussies. zijn des
kundigen uit de ver
schille_nde disciplines 
in de bouw: Architec
ten. opdrachtgevers, 
projectonwikkelaars, 
aannemers. advi
seurs. onderzoekers, 
vertegenwoor-digers 
vna branche-organi
saties en overheid. 
BouwWereld publi
ceert de verslagen 
van de forumdis
cussies. De eerste 
Ecologe verscheen in 
editie nr. 6 van _19 
maart 1993. De 
tweede werd in 
BouwWereld 9 van 
30 april gepubli
ceerd. 

D 
e werkelijkheid gedoogt de 
ideele doelstelling, de ideele 
doelstelling wordt nogal eens 

- beperkt door de werkelijkheid . 
Het is heel simpel: Milieuvriendelijk bou
wen moet en moet kunnen. Maar als de 
markt het geld er niet voor over heert. 

·dan bereik je met de doelstellingen ook 
niets. Bij het ontwikkelen. ontwerpen en 
bouwen van milieuvriendelijk (commerci
eel) onroerend goed gaat het vooral om 
de realiteitszin . 

De eerste stelling: Milieukenmerken 
moeten een rol spelen blj de 
ontwikkeling en verkoop van 
onroerend goed. Milieukenm erken 
zijn bij voorbeeld energiegebruik, 
levensduur, onderhoud en 
grondstolfengebruik 
Wim Berns waagt zich aan de aftrap: 
'Mi lieukenmerken zullen wei een rol spc
len . Maar wat we weten uit Ecolonia is 
dat een aantal andere aspecten belang
rijker is voor de koper or de bcwoner. 
da'n het milieu. Oat zijn de prijs voor de 
waning, de lokatie en wat je de lcuke ar
chitectuur zou kunncn noemen . Oat laat
ste laat zich wei vcrtalcn in ecn milieube
wust antwerp. Reken echtcr niet tc vecl 
op hct voile milieubescr bij de kopers. 
Slechts een enkeling kiest uit milieuover
wegingen een architect.' 

Arno Ruigrok: 'Wat betreft de afzet van 
commercieel vastgoed , met name win
kels en kant oren. blijft het keuzeproces 
heel rationecl. Daarin voert uit oogpunt 
van bedrijfsvoering en huisvcsting de 
kwal iteit van de lokatie de boventoon. Zo 

ben je voor winkels arhankelijk van de 
plek waar mensen wonen , er moet 
draagvlak zijn voor een winkelvoorzie
ning. De overweging over hoe een ge
bouw is uitgevoerd speelt daarbij bijna 
geen rol.' 

'Voor de keuze van de lokatie van kan-
t oren gelden andere overwegingen. De -
bereikbaarheid is erg belangrijk. Je ziet 
dat ondernemingen niet al tijd uitsluitend 
autogericht zijn . Een schrijrtafelkaritoor 
met een lage mobiliteitsgraad maakt een 
bewuste keuze voor openbaar-vervoer
kwaliteit . Oat is een milieuaspect. Maar 
als het vervolgens gaat om de exacte uit
voering van het gebouw, dan is het aan
tal afnemers dat heel specifiek milieu
kwaliteiten laat meespelen heel gering. 
Uiteindelijk gaat het om status die uit de 
architectuur spreekt. • 

Oat roept bij Warmolt Lameris de 
vraag op: 'Gaan effecten zoals het sick 
building syndrom niet spelen? De zorg 
voor de eigen gezondheid is vaak een 
motief om anders of milieubewust te 
gaan bouwen.' 

Ruigrok gaat daar me teen op door: 
'Wij gaan over het algemeen pas aan het 
werk als zich een gebruiker heert ge
meld. We willen de exploitant . de huur
der or de eigenaar vanar het programma 

van eisen erin betrekken. Alles ten aan
zien van het pve is bespreekbaar. Daar 
komt het milieubewust bouwen wei in 
naar voren maar de gebruiker/eigenaar 
legt daar niet die nadruk op die je mis
schien zou verwachten.' 

Berns reageert op de uitleg van Rui
grok vanuit zijn eigen ervaring: 'Vaak 
heb ik gezien dat de opdrachtgever. de 
leek, zich verlaat op de vastgoedontwik
kelaar en de architect. Die zijn de profes
sionals met de kennis van technische 
kwaliteiten, van rendement en ook. van 
milieukwaliteiten. · 

Betsy de Keizer deelt min or meer die 
ervaring: 'Je kunt van een opdrachtgever 
inderdaad niet echt verlangen dat hij zic~ 
diepgaand met milieuvriendelijk bouwen 
bezig houdt. Een opdrachtgever van een 
kantoorgebouw kijkt naar de produktl
prijs-verhouding, naar de multifunctiona
liteit en naar lokatie, lokatie en nog eens 
lokatie. En kun je eigenlijk van een archi
tect verwachten dat hij thuis is in milieu
vriendeli jk bouwen? Het zou moeten. lk 
denk dat je vee! meer bij de overheid 
moet beginnen. Vooral de plaatselijke 
overheid, die in zijn stedebouwkundige 

Arno Ruigrok, 
morktonderzoeker en ontwikkeloor bij Mull 

Vostgoed: 

'Bereikbaarheid is een 
milieuaspect. Wij pleiten voo 
dubbele bereikbaarheid, aut( 

en openbaar vervoer' 
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voorwaarden kan stellen om rekening te 
houden met het milieu.' 

Tjitske de Haas nuanceert de opvatting 
van Betsy de Keizer: ·cemeenten zoeken 
naar mogelijkheden om hun invloed te 
Iaten gelden. Dat kan op allerlei manie· 
ren, net als vroeger. zeals regels bij 
gronduitgiften. vooraf. v66r het geven 
van green Iicht voor een bouwver
gunning of een ·lokatie. De partijen zul· 
len elkaar langzamerhand bevruchten 
als het ware.' 

Max Aarts. de opdrachtgever in het 
gezelschap: 'A Is opdrachtgever meet je 
in eerste instantie van jezelf uitgaan. Ten 
tweede is de keuze van de architect na· 
tuurlijk ontzettend belangrijk, want als 
opdrachtgever weet je natuurlijk te wei· 
nig van materialen en dergelijke. De aan· 
knopingspunten zijn erg moeilijk te vin· 
den voor een opdrachtgever. We hebben 
eens een keer een tentoonstelling be· 
zocht die over milieubewust bouwen ging 
en ·we hebben een praatje gemaakt hier 
en daar en dan zie je dat in Duitsland 
veel wordt ontwikkeld op het gebied van 
milieuvriendelijk bouwen . Meer dan in 
ons land . We zijn via een omweg bij 
ORTA Atelier terechtgekomen. In een Ia· 
ter stadium meet je ook wei een aanne· 
mer in de arm nemen om in kostenop· 
zicht een soort mix te vinden .' 

Lameris: 'Maar ik denk dat het ook 
heel belangrijk is om samen met de op· 
drachtgever naar een optimum te zoe· 
ken. Als architect wilde ik in het gebouw 
van Aarts graag warmteterugwinning op 
de afzuiginstallaties hebben. We hebben 
verschillende mogelijkheden onderzocht. 
maar je komt op een gegeven moment 
tot de conclusie dat het wellicht een on· 
verantwoorde investering is.' 

Vervolgens gaat hij nog even dieper in 
op de voorlichting door professionals zo· 
als Berns het noemde: 'Wij organiseren 
cursussen om men sen bewust te Iaten 
worden van hun woonwensen . Bewoners 
maken zich zorgen. Het gaat over sim· 
pele zaken als daglicht of ramen die je 
open kunt zetten. · 

Berns brengt de discussic weer naar de 
stelling: 'Het is heel makkelijk gezcgd dat 
milieukenmerken ecn rol moeten speten. 
Maar het is een helc fruitmand vol. l1et is 
heel divers. De discussie over de milieu· 
m~t is vier. vijf jaar gelcden gestart. 
Maar we zijn er neg niet uit.' 

De Haas: 'De uitgangsstelling gaat 
voora l over nieuwbouw en over nicuwe 
woningen . Maar het gaat tech ook om 
renovatie en groot ondcrhoud. Daar zijn 
ook milieukenmerken mee gemoeid. Van 
kozijnen vervangen tot hct vervangen 
van de totale bouwschil. · Na deze aan· 
vulling gaat het forum over naar de 
tweede stelling. 

Naast A·, B· en C-lokaties is het tijd 

voor M-lokaties. De M van Milieu en 
Mens 
De Keizer: 'Di~ stelling spreekt me bij· 
zonder aan. Het is herkenbaar. Het 
spreekt de koper aan. het gaat over 
hemzelf. Een geed verkoopinstrument.' 

De Haas: 'Wat zou een M·lokatie kun
nen zijn? Tja. in de Vierde Nota Extra. de 
Vinex heeft de mobilitcitsreductie een 
grote rol gespeeld. Mobiliteit en lokatie 
zijn milieu-aspecten . De milieu-effectrap
portage geldt oak voor bouwlokaties van 
meer dan 1000 woningen. Het heeft zel
den gevolgen in de vorm van alternatie
ven. Het is meer een inventarisatie van 
milieu-effecten . Het is een moeilijk vraag
stuk. omdat Nederland vel is. Soms is 
het effect van het gebouw op het milieu 
niet maatgevend. maar is het effect van 
het milieu op de gebouwde omgeving 
slecht, denk aan industrie in de omge
ving.' 

Ruigrok geeft een kort college project
ontwikkeling: ·om te beginnen. voor win
kels is een M-lokatie moeilijk. Je kunt 
vanwege het milieubelang zorgen dat 
niet een al te grote versnippering op
treedt doordat winkelcentra bedrijven
terreinen opzoeken. Het gaat om winkel
aanbod in nieuwe vormen . De opgave is 
om winkelsoorten die niet afhankelijk 
zijn van passantenstromen tech naar de 
binnenstad te halen. Meubelzaken zijn 
echter nict meer te vangcn. Oat zijn meu
belboulevards geworden. Een tweede 
type M-lokatie is spccifiek voor winkels 
in de wijken die voor routinematige aan· 
kopen dienen. Met korte afstanden voor 
!open en fietsen. Kijk naar Houten, waar 
de bereikbaarheid met de auto naar het 
centrum lastig is en dat velen de fiets 
verkiezen. Daar crecer je een M-lokatie 

Betsy de Keizer, 
algemeen direcreur van De Keizer 

Bedrijlsmal<elaars: 

'Je moet bij de overheid 
beginnen als je milieu en 
milieuvriendelijk bouwen 
geaccepteerd wil krijgen' 

I 

· De deelnemers . . ::~ :·.: i:~ ~-~< .·> 
De deelnemers aan de discussie voor Ecologe 3 zijn, in alfabetische 
volgorde: Max Aarts, directeur van de gelijknamige BY voor zelfkle
vende tapes. etiketten en verpakkingsmaterialen in Enschede. Ander
half jaar geleden betrok het bedrijf een nieuw gebouw waarvoor zoveel 
mogelijk milieuvriendelijke materialen en installaties in een milieube
wust on twerp verwerkt zijn. Voor Aarts stand het welbevinden van de 
werknemers voorop. 

lr. Wim Berns is sectormanager Bouw bij Novem. De sector Bouw valt 
binnen de divisie ,Gebouwde Omgeving, een van de drie divisies binnen 
Novem. Belangrijke activiteiten zijn het ondersteunen van onderzoek en 
ontwikkelingen in het kader van energie- en milieuprogramma's en te
vens de voorlichting daarover. 

Drs. Tjitske de Haas werkt a is coordinator van de afdeling Bouwloka· 
ties. ruimtelijke ordening en milieu bij het ministerie van VROM, om pre
des te zijn bij het directoraat·generaal van de Volkshuisvesting. Zij is 
daar vooraf belast met de beleidsontwikkeling op het terrein van milieu· 
vriendelijke woningbouw. 

Betsy de Keijzer is algemeen directeur van De Keizer Bedrijfsmake
laars in Nieuwegein en in Houten. Behalve dat is zij ondermeer voorzit· 
ter vao de Commissie Verkeer en Vervoer in Nieuwegein, waarin mo· 
menteef de problematiek van de mobiliteit actueel is. Tevens is zij lid van 
een studiegroep woningbouwontwikkeling die zich bezighoudt met de 
woonconsument van de toekomst. 

Architect Warmolt L.ameris ontwierp het bedrijfsgebouw van Max 
Aarts. L.ameris is lid van het collectief ORTA Atelier dat staat voor archi· 
tectonische vormgeving en ontwikkeling in Utrecht. Het atelier stelt ten 
eerste de mens, ten tweede het milieu centraal, in relatie tot wonen, 
werken en de hele eye ius van de bouwproduktie. 

Drs.ing. Arne Ruigrok is marktonderzoeker en ontwikkelaar van func· 
tionele concepten voor vastgoedprojecten Bij Multi Vastgoed bv Plan• 
ontwikkeling in Gouda. Hij doet dat voor winkels en voor binnenstede
lijke herontwikkeling. In zijn werk spitsen de milieu-aspecten zich vooral 
toe op de keuze van lokaties. lokaties voor commercieel onroerend 
geed en de problematiek van de mobiliteit vormen een milieuvraagstuk. 

voor winkels.' 
'Een M·lokatie voor kantoren is niet 

a ante bevelen. Het maakt het naast A·, 
B· en C -lokaties nog lastiger. Kantoren 
bouwen in een weiland tegen de snelweg 
aan is niet meer de praktijk. De snelweg 
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Warmolt Lameris, 
architect bij ORTA Atelier: 

'Zet een milieubewust 
ontworpen gebouw maar 

tussen andere. Laat maar zien :~ 
dathetkan' 

' 
:! 

lokatie is tegenwoordig aileen nog inte· 
ressant voor logistieke funct ies zoals 
transport en overslag. Wat overblijft 
voor kantoren is de dubbele bereikbaar· 
heid. Lokaties met aileen openbaar ver· 
voer. slecht met de auto bereikbaar en 
zonder parkeerplaatsen, daar is slechts 
een beperkte markt voor. We pleiten 
voor de dubbele bereikbaarheid, dub· 
bele kwaliteit, auto ~n openbaar ver· 
voer. Mensen zullen milieubewuster mo· 
biel worden. Met behulp van overheids· 
regelingen, door middel van voorlichting 
en fiscale maatregelen gaan mensen de 
auto minder en het openbaar vervoer 
meer gebruiken. We moeten de mobili· 
teit handhaven. Niet de negatieve bena· 
dering, dan is de acceptatie lager: 

De vraag komt op waarom Aarts met 
zijn bedrijf van Zoetcrmeer naar En· 
schede ging? Zit hij in Enschedc op cen 
soort M·lokatic' Aarts : 'Het wcstcn 
loopt vol. En de grond was in Zoetermecr 
op A·lokatie onbetaalbaar. Bovendicn 
kun je in het oostcn beter wonen. We 
konden in Enschede onze lokatie kiezen . 
De verkaveling is zelfs nog aangepast. · 

Ruigrok signaleert in dat verband een 
trend : 'Bedrijven verplaatsen zich naar 
de periferie van de Randstad: De Bra
bantse stedenrij en de Utrechtse Heuvel
rug. Daar zijn twee redenen voor : De 
Randstad raakt vol en de grond wordt 
duur. Ten tweede: Het woonklimaat bui · 
ten de Randstad is vaak beter. Dat is 
milieukwalitcit. quality of li fe. ruimte: 

Berns: 'M ·IOkatie is weer zo'n specifiek 
stempel. Je moet het juist integreren_ AI· 
les moet M·lokatie zijn." 

Larneris: 'Zeker. je moet integreren. 
Zct een milieuvriendclijk gebouw maar 
tussen de ilndere. Liiat maar zien dat 
milieubewust bouwen haalbaar is en ecn 
esthetisch effect oplevert." 

Pas als de overheid wettelijke eisen 
stelt zullen de energie· en 

milieukenmerken een rol gaan 
spelen bij de ontwikkellng en 
verkoop van onroerend goed. A Is 
het moet dan doen we het 
De Keizer voelt wei wat voor de stelling: 
'Ais het moet dan zie je dat de mensen 
creatiefworden om een goede prijslpres· 
tatie-verhouding te creeren. · 

Aan Aarts is het niet opgelegd toen hij 
ging bouwen: 'Het gezonde verstand 
speelt een grote rol. Met voldoende iso· 
Ia tie verdi en ik terug. En wat heel be· 
langrijk is: De werkomstandigheden. Een 
plezierige werksfeer, die zich ook uit in 
een goede produktie. Dat telt. Het zit in 
het on twerp ingebakken. • 

Lameris: 'Ais je het zo stelt, dan gaat 
het wei goed. Als opdrachtgevers bij hun 

milicukwaliteitswensen maar een ju iste 
architect en ontwikkelaar zoeken. Je 
hoeft niet op de overheid te wachten." 

De Keizer: 'Het is een utopie dat de 
bouw zegt: Dat doen we met zijn allen. 
Je wilt een doe! bereiken . Als de over· 
heid nu vertelt. zo moet het. zo doe je 
het. de voorwaarden stelt. dan help! 
dat." 

Berns: Daar waar het echt lout dreigt 
te gaan moet de overheid door wet · en 
regelgeving ingrijpen. Maar er zijn an· 
dere instrumenten . zeals voorlichti ng. 
Stuur aan op mentali teitsverandering." 

De Haas: 'Er word! zo snel naar'de 
overheid gekeken. Wanneer kan de over· 
heid ingrijpen? Woningbouw zit op het 
raakvlak van twee overheidsvelden: 
Milieu en volkshuisvesting. lnderdaad is 
ingegrepen op het gebied van asbest, 
CFK's. Het Bouwbesluit geeft een aantal 
minimum·milieueisen, heel bewust. 
Maar wie wil meer beta len voor milieu? 
Denk aan de woon lastenproblematiek." 

Ruigrok: 'lk geloof niet in afdwingend 
beleid voor milieukenmerken in bouwen. 
Verplichten leidt vaak tot een slecht 
draagvlak. De overheid kan aangeven 
wat goed or beter is en investeert voor· 
waardescheppend.' 

De Haas: 'Je kunt via prijzen en belas· 
tingen reguleren . Het stuurt het nemen 
van milieumaatregelen door middel van 
het marktmechanisme. Neem de afval· 
storttarieven. Die zijn soms zo hoog, dat 
de afvoer van a tva! vanzelf afneemt: 

Milieukenmerken kun je 

WimBems, 
sectormanager Bouw bij Novem: 

'Een milieustempel 
maakt niet bewust. Het 

is afkopen van 
milieuzorg' 

112 
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Tjitske de Haas, 
als coordinator werkzaom b1j 

VROM: 

'Er wordt zo snel naar 
de overheid gekeken. 

Maar wie wil zelf meer 
betalen voor het 

milieu?' 

onderbrengenin een soort miiieukeur 
Ruigrok: 'De tijd lijkt er nu rijp voor. 
Milieu word! een keihard criterium. Ver
vuiide grand of grondkwaiiteit is a is het 
ware ai een miiieukeur.' 

Lameris: 'De gebouwen or de lokaties 
moeten onderling vergelijkbaar zijn. an
ders lukt het niet met zo'n milieustempel 
of milieukeur.' 

Zou het voor het bedrijfsgebouw van 
Aarts makkelijker zijn geweest met zo'n 
milieukeur? Aarts: Zo'n keur te pakken 
te krijgen is mooi. Maar wat moet ik er 
meer voor beta len? Daar kijkt de gebrui
ker of opdrachtgever ook naar.' 

Ruigrok : ·snellopendc produktcn kun
nen makkelijk een keurmerk krijgcn. Elke 
week weer de keuze. dat slijt wei in . Een 
gebouw, een waning kies je om de tien 
jaar or zo. Dan spelen veel andere over
wegingen een rol dan een milieukeur
merk. Je kunt wellicht beter een keur
merk aan de architect geven.' 

De Keizer geeft een voorbeeld: 'Stel we 
hebben twee nieuwbouwprojecen van 
elk 30 huizen. Het uiterlijk is nagenoeg 
hetzelfde. Het project met milieuvriende
lijke materia len is om maar wat te noe
men, 15.000 gulden duurder per wo
ning. Wat raken we het eerste kl'lijt? lk 
denk dat het duurdere. milieuvriende
lijke project sneller verkocht is.' 

Lameris: 'Bedenk wei dat veel mensen 
hun woonplek niet zomaar kunnen kie
zen. Je bent soms blij dat je wat hebt.' 

Berns: 'lk geloof niet in een stempcl. 
Het maakt nict bewust. De consumcnt 
koopt met zo'n keur de milieuzorg af en 

denkt dat het zo wei goed is.' 
Waarom niet zoiets als het KEMA· 

keur? Berns: Een waning bestaat uit zo
veel ondcrdelen. uit zoveel materialen, 
die je apart moet labelen. Per produkt. 
Gooi het maar in de weegschaal , geef 
maar pun ten of certificcer het maar. Je 
kunt de produktinrormatie zo maken dat 
je op milieukwaliteit kunt kiezen . Danko-

wordt het onderdeel van de cconomie?' 
De Haas: 'Milieuvriendelijk bouwcn is 

op de korte termijn duurder maar op 
lange termijn Ievert het geld op. Je zou 
het moeten kunnen doorberekenen in de 
produktprijs. Maar hoe?' 

Ruigrok moet daarop een antwoord 
kunnen geven: 'Je kunt het wei voorreke· 
nen bij je exploitatie-opzet. Maar wat 
ten slotte telt is de concurrentiewaarde 
van het onroerend goed. Daar leg je het 
vaak tegen af. Dus theoretisch ja, maar 
praktisch nee. Zeker op de kantoren
markt nu niet. Daar wordt het eerst ge
keken naar de kale huurprijs. De service
kosten komen pas in verdere onderhan
delingen aan bod. Daaronder vallen ook 
de energiekosten. die objectief zijn.' 

Lameris: 'Hoe beoordeel je hoeveel je 
moet doorbelasten? Oat is net zo arbi
trair als de milieuschaal of de milieukeur. 
Nu betaal je vaak veel meer voor het 
voork6men van de be lasting van het 
milieu. terwijl een ander goedkoper uit is 
die geen milieumaatregelen neemt.' 

Aarts: 'Bijons zou het kunnen via de 
onroerend-goedbelasting, maar ik denk 
niet dat dat gebeurt. lk zoek het zelf toch 
meer in het minder belasten van het 
mil ieu door ons produktieproces.' 

De Keizer: 'De waarde van onroerend 
goed is letterlijk wat iemand ervoor over 
heeft. Daar kun je de milieuwaarde dus 
niet in uitdrukken. Wei in.de exploitatie
kosten van een gebouw.' • 

-MaxAarts, 
bedrijfsdirecteur en opdrochtgever: 

'Een milieukeur is mooi. Maar 
wat moet ik er meer voor 

betalen?' 

men we op de milicumaat. en die is inge
wikkeld en niet hard.' 

De Haas: 'Je komt uit op keuzen als de 
aantasting van de ozonlaag of verdwij
nen van het tropisch regenwoud . Wat is 
nu erger? Dat zijn oneigenlijke keuzen.' 

Een laatste ronde langs de 
forumdeelnemers: Geld is korte 
termijn . Milieu is lange termijn . Geld 
kun je drukken, milieu aileen 
belasten. Dus moet je milieu 
doorbelasten in de waarde van 
onroerend goed 
Berns: 'Zolang milieu geen onderdcel is 
van de economic. geldt dat nict. Hoe 

'--
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Professoren oordelen over haalbaarheid 

Ecologisch bouwen op 
wereldschaal 
Ecolonia is voltooid en de eerste schreden 
op de weg van milieubewust bouwen zijn 
gezet. Maar kunnen we met Ecolonia ver
der? Problemen als woonwensen, ruimte
gebrek en huisvesting elders in de we reid 
spelen daarbij een rol. 

Tekst: Anja Kooistra 
Foto's: John Claes
sens, Peter Drent. De 
Jong & VanEs. NFP. 
Gerard Til 

Novem. Van Straalen 
Influence Communi· 
cations en BouwWe· 
reid organiseren fo· 
rumdiscussies over 
milieubewust en eco· 
logisch bouwen. Eco· 
loges genoemd. De 
deelnemers Jan de 
diSCUSSICS. zijn deS· 
kundtgen: Architec· 
ten . opdrachtee\'ers. 
pro1e< 10nt wikkelaars. 
aannt" rn ers. ad vi· 
;curs. onderzoekers. 
vertegenwoordieers 
van branche·organi· 
sa ties en overheid. 
BouwWereld publi· 
ceert de verslagen 
van de Jorumdiscus· 
sies. De eerste Ecolo· 
ge verscheen in 
BouwWereld nr. 6 
van 19 maart 1993: 
de tweede in Bouw· 
Wereld nr. 9van 30 
april: de derde in 
BouwWerc!d 13 van 
25 juni. Dit keer het 
laatste deel in deze 
serie. 

Athene . Rome. Alexandri e. Parijs. Flo· 
renee . Londcn . New York . Tokyo. In de 
loop van de eeuwen w<>rdenwereldstc· 
den steeds minder een afspicgeline van 
de nJtuur. Ecolonia zou el i<' trend moe· 
ten doorbrekcn. Meer dan honderd wo
ntneen moeten dicnen als een voorbceld 
van 11oc je met hC'dendaagse kennis en 
techniekcn milieuvricndelijk kunt bou· 
wen. 

lnwisselwerking met 11et bij de ope· 
ning van Ecoloni.J aanwezige publick 
oordcelden tien professoren ovN de 
haalbaarhcid van C'Cologischc woonwij · 
ken eldNs in het land of in de wereld. 

Professor Kluklwhn leidt l1et forum in 
rilC't ecn posi t il'f eeluid . 'Met Ecolonia 
zijn dt." ('NSte schrctiC'n op wcg nJilf cen 
milieubcwustc en leeflJMe we reid gczC't .' 
Een Stelling die nogal wa t discussie tot 
gevolg hceft. 

'De cerste schredett Lijni.Jng gcleden 
al gezet'. zet Hafkamp van de Tilburgse 
universitei t de stelling al direct ter 
d iscussie . ·wat we hier in Ecolonia zien is 
in allerlei opzichten niet mecr dan een af· 
treksel van denkbeelden die de afgelo· 
pen twintig jaar geleidelijk aan op eang 
gekomen zijn . Energiebewust bouwen. 
het bouwen met bet ere bouwmaterialen. 
dat is allemaal allang geleden in gang 
gezet. Er zijn hele volksstammen bou· 
wers en ontwerpers en architecten die de 
laatste jaren tegen muren moesten 
schreeuwen. Nu heeft dat dan eens re· 
sultaat gehad. 

In een meer direct antwoord op de 

vraag is Duyvestein wat positiever over 
de resultaten . 'Ecolonia is een stap in ho· 
pelijk de goede richting. Maar er zullen 
noe veel meer stappen gemaakt moeten 
worden . Pas dan is het mogelijk om Ne· 
derland wat milieuvriendelijker in te rich· 
ten.' 

Wereldschaal 
Wisse heeft echter bedenkingen. 'Het 
project is voor Nederland bouwtechnisch 
heel interessa nt. Maar dat is niet ge
noeg. Het gaat hier over een stap op weg 
naar een leefbare wereld. Daar is meer 

voor nodig. Op wereldniveau zijn de mi· 
lieuproblemen namelijk veel groter. Dan 
spreek je over het kappen van de regen· 
wouden. de CO' ·uitstC'ot. het gat in de 
ozonlaag. Zorg er eerst maar eens voor 
dat die problemen opgelost worden . Zo· 
lang er miljoenen mensen in krotten wo
nen, is het absurd om te praten over mi· 
lieubewust of ecologisch bouwen. Op we· 
reldschaal zijn projecten als Ecolonia ab· 
soluut nog niet aan de orde.' 

Ook Reijnders heeft grote bezwaren 
tegen de opzet van de woonwijk in Al
phen aan den Rijn. al hebben die een an-

Opschoor: 
'Langs een leercurve 
kunje op termijn 
goedkoper bouwen' 

I 1 4 
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dere achtergrond. ·we hebben te maken 
met het fenomeen dat in Nederland de 
gebouwde omgeving zich met 0 .3 pro· 
cent per jaar uitbreidl. Die uitbreiding 
wordt ook in Ecolonia als een 'gegeven 
aanvaard . En wei Ianden volbouwen met 
ecologische woningen is ook niet echt mi
lieuvriendelijk. 

Puurvanu il het milieu geredeneerd . 
zou je in de bestaande woningvoorraad 
aanpassingen moeten maken. We moe
ten kijken wat we met leegstaande kan
toren en fabrieken kunnen doen. zeker 
als je weel dat het aantal Nederlanders 
in de toekomst zal gaan dalen. Je moet 
woningen mcer 
concentreren om 

Klukhuhn: het groen dat je 
nog hebt over te 
houden. lk denk 
dat een standaard 
gestapelde woning 
daarom minder 
mi lieubelastend is 
dan de woningen 
die in Ecolonia te 

'De eerste schreden op weg 
naar een milieubewuste en 
leefbare wereld' 

bc\\'ondrren zijn .' 

Woonkwaliteit 
Du ijvestein: ·Er zijn aileen maar we111ig 
echt compact gebouwde woningen be
kend waar kapitaalk rachtiee menscn die 
w'"ll mccr .JJn ccn huis uil kunncn gcvcn 
met zijn allen graae naar toe trckkcn. 
Hogc dichthcdcn worden in hct alec· 
meen vaak gerelatccrd aan sociale on
ve iligheid. verpaupering . ver loedering 
en gl1etto-vorming. Er ligt een taak voor 
planologcn en bouwers om cens een 

De deelnemers aan de discussie voor Ecologe 3 zijn in alfabetische volg
orde: 

Prof.ir. CAJ . Duijvestein, sinds 1992 hoogleraar Milieutechnisch 
ontwerpen in relatie tot architectuur bij de faculteit Bouwkunde van de 
TU-Delft. Hij is tevens oprichter van en partner in BOOM. een milieukun
dig onderzoek- en ontwerpbureau in Delft. 

Prof .dr _ W.A. Hafkamp is bijzonder hoogleraar Natuur- en milieu· 
vraagstukken aan de Katholieke Universiteit Brabant te Til burg. Daar
naast is hij Senior manager van KPMC Milieu. 

Prof.dr. ir. Ch.F. Hendriks is verbonden aan de faculteit Civiele Tech
niek van de TU-Delft als hoogleraar Materiaalkunde. Hendriks richt zich 
in die functievooral op het milieu. Sinds 1991 is hij directeurvan lntron. 
hel instituut voor materiaal-en milieu-onderzoek in Sittard en Houten. 

Prof.ir. P.G. luscuerewerkt ook opde Delftse universiteit. Vanaf 
1991 is hij hoogleraar lnstallaties a an de faculteit Bouwkunde. Uit het
zelfde jaar dateert zijn benoeming tot sectieleider Beheersing Binnen
milieu bij TNO-Bouw. 

Prof.dr. NJ.M. Nelissen, hoogleraar Bestuurskunde bij de vakgroep 
Bestuurs-en Organisatiewetenschap aan de Nijmeegse Universiteit. 
Daarnaast is hij op de universiteit in Ti lburg bijzonder hooglera~r Na-

tuur- en Milieuvraagstukken. Vanaf 19B8 is Nelissen bovendien voorzit
ter van de Commissie Lange Termijn Milieubeleid. 

Prof. B. Opschoor werkt a an de Vrije Universiteit van Amsterdam als 
hoogleraar Milieu-economie. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad 
voor het Milieu en Natuuronderzoek (RMNO) in Rijswijk. 

Prof.dr.l. Reijnders is als hoogleraar Milieukunde verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam. Sinds 1988 houdt hij zich in het bijzonder 
bezig met de natuurwetenschappelijke as pecten ervan. Acht jaar eerder 
begon hij al bij de Stichting natuur en Milieu. 

ProUr. J .A. Wisse, bijzonder hoogleraar Warmtestichting ( 1989) en 
hoogleraar Bouwfysica a an de faculteit Bouwkunde van de TU in Eind
hoven. Wisse werkt binnen de faculteit in de vakgroep Fysische Aspecten 
van de Gebouwde Omgeving. 

DrAF.W. Klukhuhn hoofd bureau Studium Generale in Utrecht was 
voorzitter van het Forum. 

Dr. J. Bor, Hlosoof stond hem bij als vice-voorzitter. 



keer hoge dichtheden te realiseren, ge
combineerd met hoge woonkwaliteit. Tot 
nu toe is dat erg slecht gelukt. 

Dat houdt meteen in dater een be
hoorli jke taak ligt voor stedebouwers en 
bij de bouwbetrokkenen om de vijftiger 
jaren wijken te gaan aanpakken. Daar is 
nog relatief vee! ruim te tussen de flats 
om bij voorbeeld milieuvriendelijke din
gen te gaan doen. Zoals je in het verle
den met energiebesparing in nieuw
bouwwoningen bent begonnen . moet je 
l1et ook in dit geval a:~np~kken. Eerst mi
li~L i vrrcndc-lijkc nieuwbouw en vanuit die 
ervaring bcstt~.:tndC' compClctc \\'Onineen 
verbeteren.' 

Luscuere haakt in en gaa t nog een 
stapje verder. 'De woningen die hier in 
Alphen aan den Rijn staan. louden vol· 
gens Lucas Reijnders het mi lieu meer LJe
l~sten dan een eestapelde wonine. A Is je 
die lijn lioortrekt. doe je het noe l>eter 
door in een kippenhok te gaan wonen. 
Helemaalniet wonen lou metcen aile 
problemen oplossen. 

Om wat meer serieus te vervoleen : 
·we kunnen Ecolonia aanrekenen dater 
niet eenoee rekenine gehouden is met de 
men sen. Zolane je ecologic als ~niee uit · 
eangspunt hel) t . krije je nooit mcer dan 
ex trC'men. HN is 7.:l.:lk niet aileen cle 
mens of het milit•u of hcl binncnklim.J.:lt 
centraal te stellen . Het eaJt erorn ct:~t je 
Jl di<> versc l1illende ~spec ten in ecn BC'· 
woec·nmix eoe:d uitvoe:·t. P.1s dan krije 
re cen optim.:1:11 re~u1t~1 :H . D\lt kunnt.'ll we 
momcntccl not! hclem.JilllliC'l. · 

Verkeerd ge'informeerd 
Ren1 PijnenlJorell. als,lrcllitect van een· 
milicuwonine. IJJt v.Jnuit de zaJilllijkcn 
het rnN die ta:~tste opmerkine totaalniet 
eens tc 7ijn . ·om ktlll wei. In Oll7C' wonin · 
een hel>ben IV!' woon:werk C1Se11 f'.E.'C0111 

binerrd met een milicu!Jcwust r,ehOIJ\\' 

rnct ct•n ee1ond l)innenkilnlJ.Jt. Dr men· 
sen (tie er llll \VOilC'n erv~r(>nll~lt ook 10 . 

Wisse: 
'Op wereldschaal 
zijn projecten als 
Ecolonia niet aan 
de orde' , 

Luscuere: 
'Mens, milieu en 
binnenklimaat moe ten . . 
m een gewogen mix 
uitgevoerd worden' 

Als u zcgt d(ll \\'(' nog 111C't in StJat 7ijn om 
a! deze laken op een goede manier te 
comb ineren. bent u verkeerd geinfor
meerd.' 

Luscuerr kaatst de bal terur, : 'He! is 
natuurlijk 11eelleuk als een archi tect om 
energie te l)esparen cen serrc aan een 
huis pl~kt die wJrrnle absorbeert en ook 
noe doorgceft aan de slaapkJmers. 
Mailr ~Is het "' cte 10111er 60 graden is in 
de srrre en'< 5 eraden in de sla~pka· 
mNs. be,n je denk ik als bewoner Loch 
ni0! echt geh1kkip, met je milicuwoning. 

'Het miil<'lhlspect is een hcle Ia nee tijd 
ondcreew:>ilrtlrcrd·. rrl,lt~VCNI Hen
driks de treenaanval van lijn collcea . 
'Nu wordt dat aspect op sommige plaat
sen weleens te veri benadrukt . Aan de 
ene kant zeg ik: Ecolonia is een stap die 
je moet zetten . aan de andere kant is de 
kans dat je uitglijdt heel groot. Er zullen 
heus wei dingen foul gegaan zijn , maar 
dat hOudt niet in dat je niet moet ducven 
je nek uit te steken. In Ecolonia 2 moet 
het mi lieu gekoppeld worden aan de 
wensen van de bewoner . Die moet er 
tenslotte uiteindel ijk in Ieven'. 

'Het moet niet de bedoeling zijn om na 
dit project een tweede Ecolonia op te zet
ten. Vanaf morgen zouden we het regu· · 
liere bouwen zo mi lieubewust mogelijk 
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moeten docn . D.Jt kJn . Het gcbcwt,ll · 
teen niet omdat bewoners niet op de 
hoogte zijn van de mogelijkheden. Als ze 
dat wei waren. zouden ze voor een mi
lieusparende waning zells ext ra geld 
over hebben·. doet Pijnenborgh nog
maals een duit in het z.Jkje . 

Somberder mensbeeld 
'Helaas heb 1k een wat ~mbe1dcr mens- · 
beeld', antwoord Opschoor. 'lk denk dat 
mensen niet direct openstaan voor din· 
gen die nu zekere en hogere kosten met 
zich mee brengen. terwijl daar onzekere 
of niet duidelijke baten op lange termijn 

R_eijnders: 
'Uitbreiding van de 
gebouwde omgeving 
gaatookin 
Ecolonia door' 

lcgcnovcr s til~lll . D1r. hogcre pl lJS 15 dcnl-.. 
1k ook ~en viln de belemmerende f<Jcto· 
ren bij het verder doorwerken van zoiets 
als duurzaam bouwen. Er zit een kosten
kant aan die niet altijd makkeli jk over
b,~gd kan worden . Oat kan er toe leiden 
dat mensen die op lich tJest interesse 
11ebben in eenwoning zoals die in Ecolo
lli.J st.Jilt. er on(t~nks de informat1e die 
ze gekregen hebbcn. toch voor kieten 
0111 lO·n waning niet tc kopen . · 

·roch heeft dit project zijn waarde . We 
moe tenlercn mi lieubewust te bouwen . 
Hoe vaker jc die techniek kunt toepasscn 
hoe lager de kosten Lullen worden . 

Langs wat wij een leercurve noemen . kun 
jc dan op termijn goedkoper gaan bou· 
wen . De men sen voor wic de kosten nu 
nog een betemmering vormen om een 
mitieubewust gebouwde woning te vra· 
gen. gJan dit soon dingen dan ook echt 
lcuk vinden.' 

'Het aanbod van goederen en materia· 
len is heel sterk bepalend voor wat de 
mens vraagt'. haatt Netissen de econo· 

' · ":- ' 

... . _ .... .;, ...... 

mic erbij . ·Maar de mens vraagt weer 
voor een groot dee I wa t aangeboden 
wordt . Ats crop 11et vlok van won en en 
!lll llcumPer gcbodcn wordt. Lal de vra.Jg 
ooh stijgen. Er is nu gecn vraae en gccn 
,Janbod.' 

Bor: Wat moet cr gebeuren 0111 de 
m.Jrk t wet op gang te brengcn' Op
schoor: Aan de vraagkant kun je op twee 
manieren ingrijpen. Eerst kun je door 
voortich ting en equcatie de mens bewust 
maken van de voordeten van ecologisch 
bouwen . Vcrvotgens kun tc er door ver
JrHicnnt!Cil vJil pri j snive,1u ·~ voor 1.0r· 

p,cn c.1.1l d11 !:!OOrt woninecn ook inerns 111 
d~ oern V~tl diC CJICulercndc IJurerrs 
,1,11111 rkh~lqh worctt. Als de cnrre1e · ell 
w.lll'rpr l)len w,1tl1ogcr zoudenliecen brj 

Forum 

(. 

Bor: 
'Watmoet 
gebeuren 
de marktop 
gangte 
brengen?' 



Duijvestein: 'Er moe ten 
hog ere dichtheden met 
een hoge woonkwalitiet 
gerealiseerd worden' 

voorbeeld, zou je al vee I eerder je kost
prijsverschi l binnengehaald hebben. In 
die zin zou je met economische maatre
gelen de kans van slagen van projec tt>n 
als deze befloorlijk kunnen beinvloeden. 

Daarnaast is er ecn economische wet 
die inhoudt dnt elk ailnbod zijn eigen 
vraae scflept. Het stimuleren van meer 
van dit soort project en. illS er dan toefl 
genit>u\\'bouwd wordt. is een bel.111grijke 
weg om te zoreen dill we verder komen. 
Via een leercurve de kosten verlagen. zal 
de vraag naar deze materia len Iaten stij
gen. 

Reijnders: 'De vinger ligt met deze 
vraag meteen op een hele zeer plek. Oat 

Nelissen: 'Op het vlak 
van wonen en milieu is 
nu geen vraag en geen 
aanbod' 

is de positie die de ovrr fleden innemen 
in het ontwikkelen van de hele bouw· 
markt. Naasl een landelijke overhci<J 
hebben we ook nog eens een lwlt>boel 
p laatselijke overheden . Er is nawurlijk 
een aantal datal heel veel doet op dit ge
bied. De gemeente Amsterdam heeft 
een pakket van eisen waaraan sociille 
nieuwbouw moet voldoen . Met een voor
keurslijst van materialen bij voorbeeld 
en eisen aan de energicbesparing. Ge-

~. r -::;-' , 
.i 
' 

Hendriks: 'Het 
milieu-aspect wordt 
op somrnige plaatsen 
weleens te veel 
benadrukt' 

I 

meenten kunnen zo in de socinle sector 
een heleboel vastleggen . Maar de vrije 
sector ligt nog open . Een overheid die 
echt wil. heeft ook daarin een goede mo
gelijkfleid om de touwtjes in handen te 
houden.' 

De rol van de overl1eid zou groter kun
nen zijn. beaamt ook Du ijvestein. ' lk 
denk dat de overfleid maatregelen zou . 
kunnen nemen om l>ij vooriJ<:>eld dear
bt>id goeclkopN tt' mak<:>n . Hilal <:>erst de 
BTW van de arbeid .· Belast vervolgens de 
milieuschad_elijke produkten met '•D'o 
en de aantoonb.J(Ir milieuvriendelijke 
met 20'o. Econo~1en zouden het moeten 
narekenen maar'volgens mij kom je dan 
heel aardig uit. Milieuvriendelijke pro
dukten die wat meer arbeid kosten zul
len dan toefl niet echt veel duurder zijn 
dan produkten die schadelijk zijn voor 
het milieu. 

Prijskaartje 
W1sse : ·vanuit de vnkgroep hebben wij 
geluidarme woningen gcconstrueerd, die 
ook ccht geluidarm lJieken te zijn bij flet 
doormeten . Echt nieuw zijn ze niet. De 
ankerloze spouwmuur mel een geschei 
den runderine is er al twee. drie decen
nia. maar hij wordt niet toegepast van
weee het prijskaartjc dat eraan flangt.lk 
eeloor dan ook niet in de leercurve waar 
Opschoor hct over heett : Demonstreer 
maar. demonstreer maar. dan komt het 
allemaal wei. Nou. het komt niet.. Oat is 
het probleem en dat moeten we oplos
sen. Er is maar een aspect belangrijk aan 
milieubcwust bouwen: de vraag hoe lle
r~iken we het?' • 
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ARCHITECT MOH IN VROEGER STADIUM RAADGEVENDE INGENIEUR BETREKKEN 

ENERGIE PRESTATIE 
NORMERING (EPN) 

IR. A.A. jORDAANS 

Het Bouwbesluit dat in 1992 van kracht werd, heeft geleid tot nleuwe be
grippen, eisen en bepallngsmethoden bij de aanvraag van bouwvergunnin
gen. De lnvoering van de Energie Prestatie Normering (EPN) brengt binnen
kort in het Bouwbesluit grote nieuwe veranderingen teweeg. Een bouwver
gunning wordt voortaan aileen afgegeven wanneer men een berekening van 
de zogenaamde 'Energie Prestatie Coefficient' (EPC) kan overleggen waar
van de waarde lager is dan een voor het type gebouw vastgestelde norm
waarde. Dit houdt onder andere in dat de architect in een vee! vroeger sta
dium de raadgevende lngenieur (bouwfysisch adviseur, installatie-adviseur) 
en installateur in het ontwerpproces moet betrekken om sa men met hen tot 
een bevredigend resuitaat te komen. 

De· .. : YABI . (Vereniging 
voor.·:Auto'matisering .. in 
de·;·Bouw: en Installatie
technlek) is ruim twintig 
jaar actief op gebied van 
de · autcimatisering in de 
bouw· en installatietech
niek en . beschikt thans 
over een programrnabi
bliotheek met circa 25 
programma's op· het ge
bied van de bouwfysica, 
installatietechniek en 
aangrenzende gebieden. 
De programma's zijn 
zorgvuldig getest en door 
veelvuldig gebruik in de 

, praktijk .ontwikkeld tot 
cen :,optimaal . gereed
schap voor een brede 
groep technici werkzaam 
in meer dan 500 bedrij
ven. 

Voor mcer infortnlltie: Bu
reau VABI, Postlnts· 29, 
2600 AA Delft, tel 015 -
608500, fax 015-608501. 

H et Bouwbesluit vervangt de gemeentelijke bouw
verordeningen en bevat bouwvoorschriften voor 
verschillende gebouwcategorieen voor zowel 

nieuwbouw als bestaande bouw. De voorschriften gel
den landelijk. Elk voorschrift uit het Bouwbesluit is op
gebouwd uit een prestatie-eis of grenswaarde die ge
koppcld is aan een functionele omschrijving die het mo
tiei van de eis verwoordt. Om na te gaan of aan een eis 
wordt voldaan worden bepalingsmethodcn gegeven 
waarbij in vee! gevallen verwezen word! naar NEN nor
men. In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de as
pecten veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en ener
giezuinigheid. 
Voor wat betreft energiezuinigheid werden in het Bouw
besluit aanvankelijk slechts eisen gesteld voor de beper
king van de warmteverliezen bij nieuwbouw, vertaald 
in eisen aan thermische isolatie en beperking van de 
luchtdoorlatendheid. 

INTEGRALE DEOORDELING 

Een en ander verandert nu belangrijk door de invoering 
van de Energie Presta tie Normering (EPNl in het Bouw 
besluit, waarbij een integralc beoordeling word! gege
ven van de energiezuinighcid van zowel de gebouw als 
de installatie-eigenschappen door .de bcrekening van 
een Energie Presta tie Coefficient (El'Cl. De invloed van 
de installatics voor ruimteverwarming, ventilatie, tap
waterverwarming, kocling, pompen, bevochtiging en 
verlichting worden meegenomen in d<ne berekening. 
Aanleiding voor een integralc toetsing van gebouw en 
instal1.1ties is het feit dat men inmiddels tot het inzicht is 
gekomen dat verdere doorvoering van aileen energiebe
sparende maatregelen aan ht!t gebouw, leidt tot zeer ho
ge onrendabele investeringen. Men moet op het punt 
van energiebesparing eisen stcllen aan zowel gebouw 
als installatie en architect, bouwfysisch adviseur, instal
latieadviseur en installateur moeten sa men tot een ren
dabele oplossing zien te komen. Kon de architect in het 
verleden \'Olstaan met een eenvoudige lt-berekening, nu 
zal deze bij het .1anvragen van de bouw,•ergunning een 
berekening moet kunnen overleggen van het te ver
wachten cnergiegebruik van hct gebouw, gcrcpresen
tecrd door de Encrgie Presta tie Coefficient (EPCl. 
De Encrgie Presta tie Normering {EPNl is gebaseerd op 
twee normen: NEN 5128 Bepalingsmethodc van de 
energieprestatic van woningen en woongebouwen en 
NEN 2916 voor utiliteitsgebouwen. Zowel de effe;s:ten 

-vclbi __ 
van bouwkundige als installatietechnische maatregelen 
kunnen met deze normen worden beoordeeld. 

VERANDERINGEN IN HET ONTWERPPROCES 

De invoering van de EPN brengt een aantal ingrijpende 
veranderingen in het ontwerpproces met zich mee; ai
leen al door een verschuiving van werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden. Tot nu toe werden adviseurs en 
installateurs pas in de loop van het ontwerpproces van 
utiliteitsgebouwen ingeschakeld. Nu zullen deze in een 
vee! vroeger stadium in het ontwerpproces betrokken 
moetert worden om sa men met de architect een on twerp 
te kunnen maken dat voldoet aan de integrale beoorde
ling volgens de EPN. Oat geldt ook voor het antwerp 
van woningen. Daar brengt de EPN de grootste veran
deringen, omdat de installateur of adviseur tot nog toe 
meestal pas aan het eind van het ontwerpproces werden 
ingeschakeld. Met de eenvoudige EPN-methode voor 
woningen die uitgaat van globale waarden is in een 
vroeg stadium al een schatting van de EPC te maken. 
Dan kan worden nagegaan op welke punten het ant
werp bouwtechnisch of installatietechnisch moet wor
den bijgesteld. Tijdens het ontwerpproces zal men de 
EPC tussentijds berekenen om na te gaan of men nog 
steeds aan de gestelde voorwaarden voldoet om tenslot
te de EPC te bepalen met meer gedetailleerde en exacte 
waarden. Ook tijdens het ontwerpproces van utiliteits
gebouwen zal men tussentijds de EPC berekenen om na 
te gaan water aan het antwerp moet worden bijgcsteld. 
Bij utiliteitsgebouwcn zal het installatietechnisch dee! 
doorgaans zwaarder zal zijn dan bij woningen. Voor ai
le typen gebouwen geldt, dat men niet op grand van de 
norm moet ontwerpen, maar uit moet gaan van de ver
worven kennis en ontwerphulpmiddelen en waar nodig 
adviseurs voor bouwfvsica en installaties moet inscha-
kelen. · 
De uiteindelijke waarde van de EPC is voor het verkrij
gen van een bouwvergunning van cruciaal belang. Ook 
dan is men er nog niet: wanneer gebouw en installaties 
zijn gerealiseerd vindt een 'nacontrole' door metingen 
plaats. Blijken er dan waarden niet onder de norm te lig
gen dan zullen er wijzigingen in constructie en instaila
t(es worden opgelegd. 

GEINTEGREERD EPN-PROGRAMMA 

De Energie Prestatie Normering (EPN) wordt al begin 
1995 in het Bouwbesluit opgenomen en per I oktober 
1995 van kracht. Voor grote projecten met een lange 
voorbereidingsperiode zal men dus binnenkort a! m~t 
de EI'N aan de slag moeten om bij de .1anvraag van ecn 
bouwvergunning, EPN-berekeningen te kunnen over
leggen. 
De bepaling van de energieprestatie van woningen of 
utiliteitsgebouwen volgcns de El'N-normen is zo com
plex, dat men deze berekening dgenlijk niet met de 



hand kan doen. 
Oat is een reden dat de VABI (Vereniging voor Automa
tisering in de Bouw en lnstalla tietechniek) een compu
terprogramma heeft ontwikkeld om deze EPN-bereke
ningen snel en efficient uit te voeren. De ontwikkeling 
van zo'n programma lag voor de VAlli voor de hand 
omdat men in het ontwerpproces de mees te invoergege
vens voor de EPN-berekening ook bij andere VABI-pro
gramma's nodig heeft. Daarbij komt dat alle VABI-pro
gramma's momentcel worden ondergebracht in de zo
genaamde'Uniforme Omgeving', waardoor uitwisse
ling van invoergegevens met andere programma's zoals 
warmteverlies-, koellast-, verlichtingsberekening of ge
bouwsimulatie heel eenvoudig is. Hiermee bespaart 
men vee! tijd, verkleint de kans op invoerfouten en is het 
mogelijk geintegreerd te ontwerpen. 
Omdat het VABI-EPN-programma ge'integreerd met de 
andere VABI-programma's is te gebruiken kan men tij
dens het ontwerpproces snel tussentijdse EPN-bereke
ningen maken zonder allerlei invoergegevens te wijzi
gen. Door de Uniforme Omgeving worden de 
up-to-date ontwerpgegevens doorgesluisd naar het 
EPN-programma. Bovendien is het rekenen voor ge
combineerde gebouwen met zowel woon-, kantoorfunc
ties als andere functies, met het VABI-EPN-programma 
geen probleem omdat de bcrekeningsmethoden volgens 
beide normen in het programma geintegrecrd zijn. 

SNELLE INVOER 

De Energie Prestatie Normering cist energieberekenin
gen voor de verschillende zones waarin het gebouw 
wordt ingedeeld. Dit houdt in dat gebouwplattegron
den opgebouwd uit vertrekken, gangen etcetera opge
deeld moeten kunnen worden in zones. 
In het VABI-EPN-programma kunnen plattegronden 
van een woning en een kantoorgcbouw gratisch worden 
ingevoerd. Er is een methode ontwikkeld om plattegron
den sa men te stellen en daarna wanden te selecteren. Het 
programma herkent in de meeste gevallen al om wat 
voor soort wand het gaat. Met deze methode 'vangt' men 
de meeste wandtypen en bespaart men vee! tijd. Voorts 
kan men een gebouw eenvoudig opdelen in zones. 

EPN~PROGRAMMA 
De.VABI Ievert nu een computerpro~~;mma on\ EPN~b~~~i~~i~get\ snel en effident 
uit te voeren en presenteert dit EPN-programma op de Bouwbeurs. Het EPN-pro
gramma behoort tot de nieuwe genera tie VABI-programma's. Het invoeren van ge
gevens gebeurt in gebruiksvriendelijke invoerschermen die weliswaar qua scherm
opbouw lijken op die van Window-programma's maar werken onder DOS. Gebou
wen zijn in grafische schermen eenvou dig samen te stellen uit verschillende ver
trekken en in te delen in zones. 
Het EPN-programma werkt binnen de zogenaamde 'Uniforme Omgeving' van VA
Bl. Dit houdt in dat eerunaal ingevoerde gegevens eenvoudig uitwisselbaar zijn met 
andere programma's die men in het antwerp proces zal gebruiken, zoals bijvoor
beeld een warmteverlies-, koellast-, verlichtings- of gebouwsimulatieprogramma. 
Door de gebruiksvriendelijkheid en het geintegreerd kunnen werken met andere 
programma's is het VABI-EPN-programma een ideaai' gereedschap vcxir bepalen van 
de ~ergieprestatie van een gebouw of waning volgens de EPN-nonnen. 

De VABI staat op de Bouwbeurs 95, Irenehal2, standnr. 3126. 

VABI is erin geslaagd.de veelheid a an in te voeren gege
vens te structuren en de benodigde tijd voor het invoe
ren van de gegevens zoveel mogelijk te beperken. Zo 
kunnen bij een globale berekening de installatiegege
vens eenvoudig met behul p van grafische symbolen 
worden samcngesteld. 
Het EPN-programma heeft alle kenmerken van de nieu
we generatie VABI-programma's: gegevens invoer in 
gebruiksvriendclijk Window-invoerschermen (wer
kend onder DOS) en uitwisseling van invoergegevens 
met andere programma's via de Uniformc Omgeving 
van VAB!. Een aantal Bouwbesluit voorschriften buitcn 
de EPN, heeft een duidelijk bouwfysisch kara'kter. Het 
gaat om onderwerpcn als: geluidwering, vochtwering, 
ventilatie, daglichttoetreding. thermische isolatie en 
luchtdoorlatendheid, waaraan in de meeste gevallen 
door de raadgevende ingenieur gerekend zal moet wor
den en waarvoor VABI ook de geschikte applicaties 
heeft. 0 

lr. A.A. ]ordmms is :vcrkznnm bij hct Brm·au VABl tc Delft. 

HOOrDnf.NU £ur11• Prnt•t h Nor••rlng 

.. 

.. 
., 
· , 
r 

! 
T 

:j · . .. I .... 
.·! i _,,." ! '· .. i 

.:'!'· .. 

·• 

l !" 

. ~ . 

' .. 
~ 

.. . .... 
.· 

Een invoerscherm van het 
EPN-programma van de 
VABI. De verdiepingen van 
een kantoorgebouw in een 
isometrisch scherm van het 
VABI-EPN-programma. 

I 20 



21 I 

~ ... ruik in huis-. 
inkdalen 

ken we nu. vergeleken met 198o. 011· 
· .. : ··· · : ·· ''- ·. - ~ =~ : .•... · geveer de helft meer gas voor ~ 

·· :- · ... -: , . :. · · • . ._,,_,.,,_, .,_:, ·:. ,;;;·;;·"•'>··.• .. · . ,.: ·-:-~.:<I : · wzter(vanJoonur~som').dooc~r- ' 
-~- .. • .. :. ". 'J~ : "··· ,,;.-.: 0<~·-:.~.::.: -;e., _. :·· .. ~:..· · · ··:.. · :·· :--:· .. :·.-· -:-: .·.:-•·:= vanging\~dekcukeageiserdoorps- . 

.. · '<i~·::r~~;-, , ·=, ::.• · · ·'· :~· ·•':: ': ;::;.;:·" · : boilerofcombi-ketelenclOor~ba- : 

Duurzaam bouwen komt langzaam van de grond 

Ook blj de bouw en verbouw von wonin~ teit het 
miTteu st_eeds meer mee. Duurzaam (ver)bouwen 
heet dar, en het aardife ervon is dat zowel het mi-
6eu als de bewoners er baat blj hebben. 

Wat houdt duurzoam bouwen predes in? Waar 
moet je op letten. en wat Ievert het je op? De eer
ste ervorinfen wijzen uit dat de voordelen voorol te 
Yinden zijn op de en~ning. en dat die nota 
zel(s 110f vee/ later lam. · 

Duurzaam bouwm. Dat ldinkt mooi. 
m.ur wat betekent bet in de prHtijk? 
In grote trekkeD drie clingen: zuinig 
omgun met energie: zuinig ompan 
met grondstoffea en durmee worko
men van afval; en een betere ltwaliteit 
van woaingen en mdere gebouwen. 
zuwtl van binnen als van buiten. Dit 
drietal is ook teJu& te Yinden in de No-

titie Duun:um Bouwen. oaderdeel 
van bet Nationaal Milieubeleidspbn 
Plus,·sinds1990debuisvanbetover· 
heidsbeleid op dit terrein. 

Minder energie 
Het beb.ngrijkste punt is vermoede
lijk bet eerste: zuiniger omgun met 
mergie. Gezien de sdwrste am fos· 
siele brmcl.stofl'en en het effect van bet 
massaal opstoken ervan (woral de op
wanning van de urdbol. bet "broei· 
bseff'ea") is cleze eerste pbats ook te
recht. 

Bij bet huishoudelijk energicge
bruilc. dus gas en delttn. zijn er t'fte 
tendenzen.. Am de me kant pat bet 
goed.. Zo verbruiktm we voor YUWU• 

ming. de grootste alokop in huis, in 
1980 gemiddeld a.oc a700 m' gas per 
huishoudCIL en nu a.oc mau zo'n 
JS70 m'. Am de andere kant verbrui-

den of douchm. 
Het gemiddelde elelctriciteitsver· 

bruilt in em huisbouden stiiat J.aDg
zaam nur zo'n JOOO kWh per jaar. 
Ookcbarin zicn 'fttwee. ~ . 
de ICJidenzen: merzijds ftll bespa
ring door zuiniger apparatm. spur· 
lm!pe11 endeqelijJce; anderzijds em , 
toenur~e van stroomweteocle apswa· · 
ten in huis. zoals clzoogtromaie1 en 
waterbed.envanapparatmdieclebele ' 
dag m.nd-by stun. zoals audio, video 
en compu~Er. · · 

W"ISt u cbt de bouw en bewoning in 
· totaal vl n ,. f" van aile encrgie in ons 
land -rubruikt? Dat kan door duur· 
zaam bouv.-m flinkdalen. Door bouw· 
materialen te gebruilten die met ,.~j.. 
Dig energie z:ijn eemaaJr:t; door meer 
duurume eneqiebronnen a1s zon en 
wind te gebruilc.en: door een goede 
oriiutatie op de zoo (grote nmen op 
bet zuiden _gericht en ldeine op de an
dere windstrUen); en 'fader door 
woon- en werkpleldcm dichlu bij el· 
bar te kiezen.. 

Bij bet YerWUD~m van de wooing 
kan nog flink energie worden be
spaard door de kruze wan een zuinige 
(boog-rendement of HR) ketd; door 
vee! isobtie (bijvoorbcclcl met H R· 
glas); en door bet aebruilt van zoane
coUectoren. Die colleclorm zijn _,. 
warm water bestemd; zonaepanden 
voor elektriciteit. . 

In totaalls\'OOr~ inlwis 
Diet meer dan grmjddcld zo'o 6oo l 
700 m' ps per jur nodig. zo blijkt uil 
eeD eis die de aemeente $cbiedam Dll 

al steh. De nieuwe &apepcatatie
norm. die YaiiiOCdelijk aan bet eind 
van dit jur van b-acht wonlt. stelt 
wunchijalijk ciza Sso mJ ps a1s 
maximum; cbt isiO tot ls'J' zuinlau 
dannu gebruilr.elijkis\'OOC Dir:uwe
ninp. 1\of.ur bet kan DOC 'lied zuini. 



ger. In de jongste experimenten- zo
als de Urban Villa in Amstelveen -
streeft men n.aar zoo, misschien zelfs 
IOO mJ per jaar. Dit lean ondei andere 
door gebruik te maken van de warm
te van de ventil.atielucht Zelfs wonin· 
gen die belemiil·geen fossiele brand
stoffen kosten zijn mogelijk! 

Ene~gie spaart u ook door bet ge
bruik van warmtewanden - een soort 
vloerverwarming iii de muren (zie 
foto); door te k,iezen voor een gesloten 
.keuke.n. toC:htportalen en onverwarm
de serres; en natuurlijk door goed te 
isoleren.. WJSt u dat de meeste wonin- · 
gen in ons land nog steeds geen vloer
isolatie hebben; de helft nog geen dale
en muurisolatie; en een op de drie 
zelfs nog geen dubbelglas? Er valt dus 
nog volop te verdienen! 

Let op de lokatie 
Bij nieuwe woningbouwprojectenlcan 
ook al vee! milieuwinst worden ge
boekt door een goede kewi van de to
katie en door de woningen op een goe
de maniei in te passen in de omge
ving. 

Bijvoorbeeld door de natuur in de 
omgeving te sparen; door sloten, dij
ken ofbegroeiingen in te passen in bet 
bouwplan- en dus Diet direct te dem
pen of te slopen; door Inatig te vei
harden, zodat regenwatei zo min mo
gelijk in het riool belandt; en door een 
gescheiden stelsel van waterafvoer, 
zodat schoon water in de wijk blijft 
Natuurlijke oevers kun je zo zoveel 
mogelijk intact Iaten. En uiteraard is 
chemische onkruidbestrijding uit den 
boze. 

Verder moet de nieuwe woonwijk 
natuurlijk goed te bereiken zijn met 
het openbaar vervoer en moet zij voor
zien zijn van goede en veilige fiets
routes, liefst al direct na oplcvering 
van de eerste woningen. 

Minder materialen 
Het tweede boofdpunt beeft te maken 
met gebruik en afdanken van bouw
Inaterialen. Ook dat begint al bij de 
bouw. Prefab-bouw bijvoorbeeld (wer
ken met kant-en-klare onderdelen die 
aileen nog in ellcaar gezet moeten wor
den) is minder schadelijk voor bet mi
lieu. altharJS a1s bet om beton gaat 
Evenals gebruik van puingranulaat 
(van gesloopte gebouwen) in beton. 

Ve~der helpen: verlichten met zui
nige lam pen; bet terugnemen van vei
pakkingen en bet scheiden van bouw
afval; en het vermijden van erg mi
lieuschadelijke stoffen zoals lood, 
creosoot en ca.rbolineum. 

ondermeerin buizen. Verderopniet
duurzaa.m . geproduceerd tropisch 
bout, zink, lood, bepaalde verduurza
mingsmiddelen. bitumen dakbedek
king en bepaalde kitten. Deze stoffen 
kunnen onder meer schadelijk zijn in 
de afvalfase ofhergebruik bij de sloop 
frustreren. 

Op sommige materialen rust een 
tahoe bij duurzam1 gebouwde huizen. 
Zoals op de (ozonlaag aantastende) 
CFK's in vUlschuim; Pur-schuim a1s 
isolatiemiddel en voegviiller; en PVC 

Hiervoor bestaan kwalitatief gelijk· 
waardige alternatieven die bet milieu 
sparen, zoals de kunststofPPC. Euro-

Op diverse plaatsen in 
ons land staan al duur
~gebo~dehua~ 

Doorgaans zijn die het 
resultaat van eerdere 
experimenten op dit 
gebied. 

Bekend zijn projec· 
ten als MW2 in Den 
Bosch, Ecodus in Delft. 
Ecobel in L~den. Mor
ra Park in Orachten. 
Orielanden in Gronin
gen, het Groene Oak in 
Utrecht. en - vermoe
delijk de bekendste -
Ecolonia in AlPhen aan 
den Rijn. 

Oaar wonen mensen 
al enkele jaren in duur
~ gebo~de huaen, 
die overigens onderling 
sterk van elkaar kunneri 
verschillen. Toch XJjn uit 
hun ervaringen at een 
paar gemeenschappelij
ke condusies te trek
ken. De opvallendste 
luidt dat de bewoners 
wat betreft de toege
paste verwarmingssys
temen 't meest tevre
den zijn over de warm
tewand, een comforta
bel nieuwqe. Kritiek iS 
et vooraJ op de lucht
verwanning. vanwege 
de geluidsoverlast. 

Wat dat geluid be
treft valt op dat de 
overlast naar de buren 
toe goed en vrij goed-. 

koop is te beperken · 
door maatregelen als · 
ankerloxe spouwmuren 
en vloeren op bouwvilt. · 

. Van de ventilatiesyste
men be-nit natuurlijke 
ventilatie de bewoners· 
't best. 

Een ander positief 
punt is de xeer goede 
kwaliteit van het bin
nenklimaat. De concen
tratie van het gevaarlij
ke gas radon Is duidelijk 
Jager dan in gewone 
nieuwbouWwoningen. 
Het bekende vegetatie-

cbk oogsi echter min
der waardering. De 
kosten ervan zjjn hoog 
en het draagc nauwe
lijks bij aa:n de isobtie 
van de woning. Wei is. 
xoals ook te verwac:h
ten was. het energiege
bruik voor verwanning 
en wann water bij de· 
bewoners van duurza
me woningen aan de 
!age kant. Oit ligt aan 
de woningbouw, wane 
de bewoners venchil
len niet van die in ande
re _woonwijken. 

De wonntewund, een soon~., de muur. 
wordt door de bewoners hoof rewoordeerd 
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Energiebesparing bereikt 
met eenvoudige middelen 

In het complex De Haag,;e 
llogeschool, is met eenvou
dige middelen toch nog ta· 
melijk vee! op cnergiebe· 
sparingsgebied bereikt. Er 
is rekening gchouden met 
de zoncring van de gebou· 
wen. Er is fors geisolccrd 
en cr zijn verschillcndc 
wntilatictechnickcn in toe
geP<I't. 

Ruud O~tendorf 

AlkrHrst he1!!t mm ~n efTt't.:· 
tit...,'t' zont'ri ngstactick ge\·olgd 
duur lk· pl:.t.atsing un de gcbou
wcn. De lukaJen op het noorden 
.-n hct oostcn tijn voonien van 
••rute ra.ampan.ijen en de dottn-

1ka111ers aan de zuid· en •-nt· 
•nt \·an kleinc ramen. RU ern 

rcmdgang in ~1 gebouw out· 
tlt•ktc de architect Leon TI1icr, 
da: cr l>en J,:root ra.ameolernent 1n 

c1e "·estkant van de Slinger wa..o; 
~I'JIIa.a:s t , kan ge-bf'uren. AJiet>n 
de kew.c v.an de r.....ampanijt'n 
en u~ zonering aJ z.orgcn ('r· 
\'our, dat r.et in de zomcr tuN . 
sud te warm wordt t'O dot 's 
~·tnters IUcl tc n ."CI "'·annte \'Ia 
df' ramen \'trloren gut. 
t:cn hclangrute factor is daarbij 
d 3t de SI.Jngt:r un de oostkant 
h1J tton zu1delljke zonst.and . .. ·our 
ccn bclanl{ri.Jk dl'CI in de scha· 
duw hgt van de Sll1p en \ 'In hct 
«ntrum de Q,·aaJ. , wdat de .:ru· 
u• ramen van de oost niet de 
\'HIIe nH!p zunlidtt ontvanJ.! .. n, 
zocb.t hrt nict tc twc .. •t • ·ordt 1n 
de lcslokal<'n. ln<hcn nuthg, 
kunnen \'erti cale wnweringpn 
"'·;,.n dueL: worden necr~datcn. 

Ovaat 
Anhltl'd Th1er h~ft hrd be· 
"'USt ~l·ko<r:l'R vour \'Cd d..&.ghd1t 
in de gt"bou"·en. In zUn studl'R· 
h·ntud 10 [indh4)\'t'n had hlj 
nugal 4't'n he'lct>l a.an dfmkf>rt 

.n:lt . .en e-n duistere ga.ngen. ·1k 
.•ocr , d:.t aJs ik C"Cns m staat 

zuu "''ttrtkn ~cstdd ccn sdHX.II· 
g<'bouw IC n1ogc11 bouwcn, dit 
bti mijn gebouw z.uvt'd mn~elijk 
zou • ·orden venneden. V~da.a.r 
hct \'ric gla.s in w•·cl hct dOlk 
van de Ovu.l , de ru.mpart.ocn 
van dl' tet•buuwrn en de da.krn 
~'t!n de trappartijl•n . Hu1ten 
de Aula en het .. ·erLonkt:'n IJg
gcndc g)Tnh.1k&al tljn er biJna 
$tt'Cn duistcre ruuntca iu ht.'t 
-.:ompler lP Vinden. 

Up het gebied van klimaatbt
hecrsing h~bbtn de ontwerpcrs 
t\"tntens het optimum tn.chten 
te bcrciken met beperktc gcld
middelcn. 

Fiftyfifty 
Er is gckoten YO<Jr een fiftyfif'ty 
uplos.sin.c, 50% natuurlijke ven
hlatie door hf't tof'passcn van 
lciepramen en fiO% door mecha
ni~hc venulatie . Hicrbij wordt 
derhaJve ouk de helrt bespaart 
op de cncr&ic nud1g voor het 
mechanisch \ICRLilatie~-ysteem 
cu hct systtem zelr. GewoonJijlc 

AJs nude ramen voor de natuur
lijke ventila.tic worden open ~t:e
kant.eld, onLsta.a.t er Vatl buiten 
ten (risu luchtstroom OP· 
wa.arts, wordt langs hct plafond 
geleid en slaat bij de a.chtcr
wand neer. De mechanische 
ventilatie Ievert de verse Iucht 
van boven na.u benedtn gcricht 
en voert boveru.ijd.ig vi.l de ar
zuigroostcrs de a!gcwerkte 
Iucht a!. 
·De natuurlijke ventilalie en 
mcclwlische ventUatic heffcn 
elkau in dit geval niet op or 
vcrstortn elba.r nict, maar \'Cr-

D~&li~ht zo~d~r dt#5tere rulffiter ~:· 
'.~· ;· .' e~ dopi<ere gangen ! t ·' :. 

staatcentraal . 

gcldt voor de • ·uningbouw, dot 
natuw-lijkc vcnttlatie via ccn bo· 
\'cnr<&am bo\'Cn de 1,80 meter 
hct hcst Is f'n vere1st ""'urdt, om 
z~ , min mo~elijk tochn·r.rS<:hi.Jn· 
)den te kn,;gf'n. Tcstl'n bij een 
produp!'llt!lling bu Alh1eso~::rclf'p 
Peuu en A.<iSodes 8\' tc Zocter· 
mt"er \'Oor de Hu.:esr. hoolgen·ls 
hehbt!n f'Chter uitgcwt'nn , dat 
mel de kiepramen op l>orstwc· 
nngshoogtc in de ge\'t!l de btstc 
\'cnu latiestroom 10 tic '-!lffif1e· 
ke ruimten van de school Is gc
wurborgd , in s:uncnwerking 
met de mct:hanurhe vPnU.Iatie
kanaJ••n . 
Ucze la.aL~P zijn nameltj'lc btwc·· 
nin de lolc3lcn :..an de gangz.ljdc 
in brcde kon·n undt:'rgebracht. 
\'ia kaniilcn en r~tl·rs Wltrden 
kut>le en \'ersc lul·ht ingeblazen 
t'll a.IKeWtrkte Iucht afgtvoerd . 

·1 

enigen zit.:h in de eUpsbcweging 
c1oor hetlnkaal·, lildus de arch1· 
teet . De warmte u11 de luhll!n, 
don•nt('nkamers en andere 
ruinuen, wordt \ia het \'tnala· 
t1d"nalcnsntrem tn \'Crtll'"le 
hnalen do~r hct l(cbuuw, na.u 
dt tPchnische ruwtte bovcnin 
de o .. ·aaJ grvuc.•rd ' waar dc 
warmte \ia een warnHeterug· 
wwunit wordt teru.:..:cwonncn 
en ml't de \'t'f'St> Iuch t Wl'Cr in de 
ruimtcn "·orcJt gchlazen. 

Compacte bouw 
Verd~r helJIK'n de arclutcctcn 
gez:orgd voor ccn compac tc 
bouw, wat zijn hoo.:rppunt \' indt 
ill hl't Ovul. Oe rondt vonn is 
uit cnt.'r~etisch oo~puut bljna 
de idi":Uiste mrm. Oe lt-wurdc 
\ ' iln hN gf'helc complex bt:'· 
dr;u.gt 20,2 . lle ~"buuwcn zijn 
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niet voorzien \·an een airtondi
lloning of koelapparatuur. be· 
halve in de t«hnischc ruilnte 
"·aar toen losse unit is opgt· 
steld, die bij moderniscring van 
romputtrs di~ mindtr wannte 
zu1Jen gaan gcnerercn, weer zou 
kunncn verdwijnen. 
.. \'ulgeru de bertkeningen van 
Peutz touden de zonering en 
\'entilalievoorzleningen In sa· 
menhang met de SO mm stMn· 
wolisolatie In de spouwmuren 
voldoende moeten zijn voor cen 
goed binnenklimu.t. Bo\·encficn 
is voor masslcve bouw geko· 
zen. Het complex besuat uil
een betonnen sk('let en kanaa.l
plaacvloeren. Oeze accumule· 
rcn 's zomrrs de warmtc van 
uvcrdag, om den gf'durendc de 
narht weer if te sta.an un de 
ruimten in het complex , zodat 
nict of nauwelijks hchoeft te 
WIJrden hijvcf'lllt·armd. Ander
zijds ~·nrdt in de koudc pcriu· 
den M'armtcverlics door dnclf· 
de ma.ssh·itelt tegenl(egi1..1n, 
wa:udoor mintkr cnNJ.;Ie vnor 
\'erwarming nud1s: is . De mas· 
"'ilt\·~ opbouw en de isolaue 
torgcn er tevens voor t1at de 
t omerwam1tc mindcr sncl nJ.ar 
binncndringt.. 

Porisomuren 
In de gan.;en is buitcn de beton· 
m•n hcgrenzingen gekuzen \'our 
P-.>risomuren In d~ ~;,.ngen . Du 
\·anwegc de akoestische k'wali
tcnen van de poreuze .slA:!rwn. 7.t• 
~sorhcren \ 't'CI gelu1d. "Vt'rdPr 
\';)n"·cge M st~rkte· , aldus 
Thif'r . ·umd~t Mudent.en \'aak 
ml·t d~ hakken en sch~nzulen 
trgcn de muur pl;u·htcn te )I'U· 
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Lage vergoeding neemt schone 

energie wind uit de zeilen 

D E I:::Jcktricilciuwct van 1989 
maakt hct ook voor particu
licrcn mogcl.ijk windmolcns 

tc bouwen Oit zcttc de d isuibutie· 
bcdrijvcn onder druk om meer aan
dacht tc schenken aan schone cner
gie . Un twistpunt sinds het van 
kracht worden van de wet is de prijs 
die windstroom moet opbrengen. 

Htt caat hier om de prijs dte par. 
tacul,crcn krijM;en voor de: stroom 
die t ii un hct op.:nbare net terugle
\'t'ten . Na jarcnl.ang bakkc&eien is 
nu - onder het tocziend oog van het 
nunisterie van Econom1sche Za· 
ken- ccn principc ·akkoord bcrcikt 
tusstn EnergieNcd, de distributie· 
bcdrijv~:n en de Pawer. de particu
lierc Wlndturbinc u:ploitanten . De 
Pawcx \'ertcgenwoordi&'· ongeveer 
25 procent van het Nederlandse 
""'lndenergievermogen. 

Het akkoord lean niet andcrs dan 
bedroevend worden &enoemd . De 
overttnkomst houdt in dat de ver
gcx:ding pc:r ki~Wattuur (kWh) 

u.indscroom gclcverd door turbin('s 
die na 19g6 zonder rijkssubsidie 
worden gebouwd. nur 16.3 cent 
eaat. Dne pcij) &cldt voor de ko
mtndc 10jaar, en .. ·oorziet zel~ ni.:t 
in ecn inOatic·corrcctic. Voor de be· 
suande met riJkssubsidic gebouw
de turbines wordt hct ll ,J cent 

Het te hopcn dat de alzondnl.ijke 
distributicbcdrijven hler niet mee 
ak.koord gaan -en celuklUg is dat 
nog lang niet zeker. Bij een unifor· 
me prijs van 16.3 cent \lt'Ordt er 
bijna getn molen meer gebouwd. 

De- P£~ in ~oord-Holland be· 
1.1.111 nu n~ voor part iculierc wind · 
suoom \S cent per kWh Voor de 
NOON, in Gddcrland. de zuidelijke 
Aevopoldcrs en Friciland , is wind · 
stroom nu maar 12 cent waard . l.)e 

EOON, met als werkgebied Gronin
i!en. Overijssel en de Noordoostpol
der. hicld hetop 10.5 cent . In ande
re provincin becalcn d istnbuticbc · 
drij\·cn nog weer andere vcfioedin
gcn llet gaa1 hicr om turbines die 

n~ met rijlusubsidie zijn ee-1>-.Juv.·d. 
MinistcrWijersvan Economis,he 

Z:1ken wilde bij zijn aantreden ei· 
genlijk meteen al af van de subsidie· 
regeling. Voor 1995 kwamcruitcin· 
delijk nog cen ovcrgangsre&t:lin.a 
van 35 procenl van de inve~ttrings
kosten. Vani! 1996 is hct afge~ 
pen. Om d.1n toch nog een windmo· 
len te 'lcunnen bouwen, vonral op 
plaatsen waar het wat minder hard 
waait, moet de windstroomveraoe· 
ding 1ussen de 17,5 en 18,S unt pe:r 
k\\'h bedngen, zo tonen kostenlba· 
trn analySt:S onomstotelijk un. 

Hetlijkt maar em ecn paar centen 
te gun. In werkelijkheid gut het 

, om ecn machtsstrijd . De rcterin& 
heeh hur doclstelling van 1000 me
gaWatt {mW) aen windcnerJie ROj 
steeds niet verlaten. De doclstelling 
van de distributiebcd.rijven gaat 
nict verder dan 450 mW. Zij vinden 
schone energie vecl te duur. Voor 
hen is het unmcrkclijk aoedkopcr 
om stroom op trad.itionele wij1.c, 

nen. Bnvendi.en gn't'n de stenen 
een rraa.ie structuur aan de 
schcuimgen \'an de g:ang en de 
dJvcrse lokalcn ... 
Op hel gebied van de .. ·eriich· 
ling is vanwege hct krappe bud· 
gel, eigenlijk weimg ener~tichc· 
sparends vcnicht. Wtl li.Jn de 
annaturen door hft arthitccten· 
bureau Akller PHO archittcttn 
RV zdf onrworpcn. Ze ktnmer· 
ken 11ch door cen fra.a•e gcbo
gen vonn val' ~eesatlnccrd alu · 
minium rn hnuh.'fl kopschouen. 
Jlet gaat urn hc-t rb)K"'Cbl.wle 
aanLitLI van !6.000 sluks, wowar· 
door u dour Van noorn te Hou
ten in produktif! kunncn worden 
genun1cn. Ook de gangvPrlich· 
tintt. een piramide vunni).!\' en 
de ronde witte kc>O!verl.Jchtin
g~n zijn in eigcn Lchccr ontwor 
~n en geC.abricHrd. 

met nrdgas of stctnkool. op te 
wekken, ond.1nks ~e biJdra~r die 
daannec wn de luchrvervuiling en 
het brocikisclftet wordt Gtlcvcrd. 

E 
R is cchter mecr ;tan dt 
hand . Ooor de tc lage wind· 
struomprijs worth 10 de !~and 

gewcrkt dat d~ v.indturbm~. d1e tr 
misschien nog bij k\lmcn, 1n nog 
uer'lcere moue d..n nu ;1l h.:t lteval1s · 
diret.1 langs d~ kust voordcn gc
bouwd. Our is de mc:e:.>tc wmd en 
kan ccn turbine ont.Junks de It l:.~e 
k\\'h·vergOl'Ciing met \'eel lunst en 
vli~w~rl misS4:hien toc.:h nog rcn
ditb.:lzijn . 

Het is nu tehtcr al dring.-:n a<an de 
kust en gemtcntcbcsturcn ;r:uUcn 
nog bec.Jenkelijkcr gaan kijk.:n naar 
de aan\'rit&Cn voor bouw· e~ hinder- ' 
weCVefiunningen dan 1. 11 nu .11 
docn. Ntct hclcnuil 1en o:uc.'l'ht•· 

Vcrder ven de kust af woaolll hct 
minder, is de pruduktic \130 ccn 
~·andturbinc ligcr, en 1s l"en rcnd3 · 

bele upkMtatte ~-00' ~6,3 cent ptr 
kWh niet mogdttk. Utt de vergoe
dina per k\\'h·windstruom mtJCl 
niet aileen dt: voindturbine. rnur 
ook de uer durc aansluiting up twt 
dcktricitcitsnct v.:ord~n bet~ald .. 

Oat aut niel f!lel ~n ~UJS· tUIR· 
en·keuken snoertte. Julst tn de d.u~
bevolkte gebicden , "'·aar dus we1mg 
stroom wordt verbruikt , is het ~u 
aan~·u.ige stroomJlct . nlCCstal met 
tocrtikend om veel vnndsuoom ?P 
te n~mcn. Our werd het ook ntet 
vooc unaelqd. ELn uak voor de 
distributicbt'dri;ven~ Ntoe . z.~cn 
u;. Niet onbqrijpelijk: aanpassm& 
ven hrt net kost hen tienta.Uen, zo 
nict honderden miljoe11en guldens. 

Toch sloot het ki.binct in 199\ 
ccn convenant met de windrijkc 
provinctes om de installatM! v~n 
1000 mW aan windcnergie mol(ehJk 
te maken. Het dun bevolkle Fnt:s
land bijvoorb«ld , tekende voor 200 
mW. Ruw gt:sch:u is daa':"·oor cc.n 
invcsterintt in nctvenwanng nod13 

Yin \.irca 200 mil)otn £Uidcn. ~tO.:t 
dat via de ctektriciteit:.rekening per 
aansluiting "A'Orden . oph~b~.:ht'? 
Oat ;r:ou voor 1.'C'n Fnes geztn ccn 
vcel l'lo'&ardere aanslag bt:lekencn 
dan voor gczinnen in dicht~r b~
volkte provincies, dit: bovend1en lM 
het convcnant tckendcn voor vccl 
rninder windvc:rmugcn. .. 

Dit maakl duitJelijk dat de pn1s 
die in het principe-akkoord tusscn 
EnercieNed en PawC1( ~ ovcreenge· 
komcn, ¥«1 te l;,aig is Bovendi~n 
drei&cn de las1en np dczc manu~r 
onccliik. te worden verdeeld .. sc.ho
ne energie lS cen zuk van nahonuJ 
bel&ng en zal dan ook nat1onul 
mocten worden betaald Oat bete· 
kent het omslaan van de kos1en van 
windeneraie over aile a~nsluitingen 
ln Nederl.lnd. 

Dint vtn der Ham 

Oe euteur is medewef1lCf van de 
StltflttnC W•noenercte NOOI'd· 
Nedettand. 
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Groe-ne stroom 
verovert markt 

25 augustus 1995 

feltclaze - · -~ 
plewrd ~ Kool: 
.,De~troomuvuul..U· 1 

de kwa11telt ftl wordt pwuGll 
via bet reguliere lll!t pdlatri· 
bueenlo WlJ pnnclerell ech
ter clll ..,. de pbrulk1e bae
veelhedell ilroom op milieu· 
vriendelljke wijze opwekken o 

• o • De enerpebedrijven vet· 
wai:htell c1a ne 199« de vruc 
naar milleuvrlendelijke elek· 
trleiteh nog meer zool ltijgeno 

28 augustus 1995 . 

Zonne-e~Wtgie- is ,og duur, maar zonn:~boile.r is in opmars 
z-.e.cneraic is ill bqinscl 
01111itputtclijk. Ondanb hct 
ZOIIniJC weer wordt dczc 
scbonc cncraicbron in 
Ncdcrlaad bctrckkclijk wcinia 
JCbnlikt: de bcnodi&dc 
ippuatulll' is duuro Aileen 
mnneboilcn mak.en· eca 
'IIIOcdacvendc opman'o 
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Verandering van techniek brengt gedragsverandering mee 

Milleuvervuiling ook te 
lijf met gedragsanaiJSe 
Effectief energie- en 

milieu-onderzoek moet 

multidisciplinair van 

karakter zijn. 

Om milieuproblemen 

op te lessen is 

gedragsverandering 

namelijk net zo 

belangrijk als 

technische 

vernieuwingen. 

- Prof. C.A.J. Vlek -

T echnischc oplossingen voor mi
lieuproblemen zijn oak niet al
les. Ten ccrste doen zich bij de 

invocring ervan socialc aanpassings- en 
acceptaticproblemen voor: mensen we
ten er te weinig van. kunnen er niet mee 
omgaan of ze vindcn hct onhandig of te 
duur in het gebruik. Ten tweede Iokken 
technische altcrnatievcn dikwijls ;in· 
haalgedrag' uit: de schoner gcmaaktc ac
tiviteit of gedraging wordtgei'ntcnsiveerd 
omdat zij immers · per eenhcid · milicu
vriendelijker is geworden. Denk aan het 
'oneigenlijke', veelal royalere gebruik 
van spaarlampen en auto's met kawlysa
tor. Ten derde kan compensatie-or over
loop' -gedrag optreden: kostcnbesparin
gen uit ve1mindering van energie- en mi
lieugebruik worden ge·investeerd in an
dere. op zichzelf weer milicubela'stende 

0~ .auteur is b ij1onder hoogler••r psy,hol09iu.he besllsk~o~nde 

••n de R•jksuniven iteit Groning en. 

activiteiten. Hierbij komt nog dat 'tech
nologic' vaak iiberhaupt van minder be
lang is. De energievraag voor wonen, 
mobiliteit en recreatie is bijvoorbeeld 
vee! minder ee n technologisch dan een 
psychologisch en economisch probleem. 
Vanwege de gedragsproblemen random 
schone techno logic is interdisciplinaire 
samenwerking belangrijk. Natuurweten
schappers en technologen kunnen sa
men met economen, psychologen en so
c·iologen bctcre verklaringen en oplos
singen voor milieuvraagstukkcn form u
leren dan elk soort deskundigen op zich
zelf. 'Schone technologic' zal beter luk
ken wanneer vakkundig rekening wordt 
gehouden met de kennis, motieven, vaar
digheden en beperkingen van producen
ten en consumenten, en van ambtena
ren, politici en bestuurders . 

Alibi 
Tijdcns het congres 'Duurzaamheid op 
zoek naar kennis ', dat op 30 september 
1993 door het ministerie van VROM 
werd georganiseerd , kwam het contrast 
tussen technische oplossingen en ge
dragsoplossingen voor milieuproblemen 
scherp naar voren. Na de constatering 
van minister Alders (VROM) dat de tech
nische inspanningen voor een schoner 
milieu weer grotcndeels tenict worden 
gedaan door bevolkingsgroei en stijgen
de consumptie, concludeerde voormalig 
milicuminister Winsemius dat momcn
teel vooral behoefte bestaat aan gedrags~ 
wctenschappelijk onderzoek omtrent 
'duurzame ontwikkeling'. 
In 1971 hebben Ehrlich en Holdren (in 
Science, volume 171) een eenvoudige 
formule in omloop gebracht: 
M = P x C x T, ofwel: milieubelasting Is 
populatiegrootte maal consumptie (per 
hoofd) maal technologic (per consump
tic-eenheid) . Hieruit valt onder meer af 
te lei den dat meer bevolking best moge
lijk is, als per hoofd maar (gemiddeld) 

minder wordt geconsumeerd. Ook meer 
consumptie per persoon is denkbaar, 
maar dan moet de produktietechnologie 
aanzienlijk schoner worden. Minder mi
lieubelasting zou betekenen dat wordt 
gewerkt aan verlaging van P. CenT in de 
formu le. i\'laar beleidsoplossingen wor
den allcreerst gezorht in technologic 
('daar is heel vee! tc halen'), in de tweede 
plaats in consumptie ('keuzevrijheid nict 
aan tastcn ')en in de dE rde plaats in bcvol
king ('vrijwel onbesprcckbaar'). 
Door dit bcleid zal naar vcrwachting de 
milicuproblcrnatiek gcstaag vcrergeren. 
zij het langzamer. \Vant technische op
lossingen, hoe nodig en nuttig ook, leve
ren gemakkelijk een alibi voor groeiende 
consumptie. Eveneens is tc verwachten 
dat eventuele consumpticbeperking een 
alibi kan verschaffcn voorverdere bevol
kingstoename. 
Collectieve milicuproblemen komen 
voort uit de afwcnteling van externe (mi
lieu)kosten door individuele burgers, be
drijvcn en andere instantics. Zulke 'so
ciale dilemma' -problematic I< weerspie
gelt de spanning tusscn individuele en 
collcctieve rationalitcit. Autogebruik, af
valproduktie en -verwijdcring, intensie
ve veehouderij en het gebruik van water 
en energie zijn sprckende voorbeeld~n 
van ontwikkelingen waarbij het (dik

1
wijls 

legale) afwentelingsgedrag van burgers 
en ondernemers, en vaak indirect ook 
dat van de overheid, langzaam maar ze
ker heeft gcleid tot grate problemen voor 
de samenleving als geheel. Omdat dit 
vooral een gedragsvraagstuk is, kan een 
technologisch antwoord erop nooit af
doende zij n. 

Strategieen 
Voor de beperking van collectieve scha
de en risico's in sociale-dilemmasituaties 
kunnen zcs algemene strategicen voor 
gedragsverandering worden ingezet. 
1. Voorzien in fysieke of technische ge-
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dragsa lternatieven. Rookgasrein igers. 
hoogrendementsketels, automatische 
lichtschakelaars, natuurlijk albreekbare 

· en biologisch-dynamisch 
zijn voorbeelden van technische 

fysieke alternatieven die milieuspa
gedrag mogelijk maken. De impli
veronderstelling is dat de inrichting 

de fysieke omgeving en technische 
mogelijkheden (en beperkingen) sterk 

ragsbepalend zijn. Maar mensen zijn 
slim genoeg om zich aan fysieke en 

technische sturing te onttrekken. 
Wettelijke regelgeving en handha

uing. Dit betreft geboden, verboden, nor
men en voorschriften, maar oak over
eenkomsten en convenanten waarbij 
sancties in het algemeen buiten beschou
wing blijven. De irnplicictc vcronderstcl
ling bij deze strategic is dat officielc wet
ten, regels en normen uiteindelijk wor
den 'gei"nternaliseerd' tot vanzelfspre
kendheden. Effectieve regelgeving vergt 
ecn adequaat handhavingsapparaat en 
-klimaat, dat garant staat voor een reele 
pakkans en straftoemeting bij overtre
ding. 
3. Financieel-economisclze stimule
ring. Deze strategic om vat subsidies voor 
milieuvriendelijker activiteiten, bestem-

mingsheffingen (rcinigings- en riool
rcchten), fiscale voorzieningen (aftrek 
van milieu-investeringen), kredieten en 
garantieregelingen ten behoeve van 
duurzamer produktieprocessen, kortin
gen, tolheffing en (andere) regulerende 
heffingen ter ontmoediging van milieu
belastend gcdrag. De impliciete veron
derstelling is dat (economisch) gedrag 
gevoelig is voor het prijsmechanisme. In 
onze welvaartmaatschappij is dit echter 
vaak slechts in beperkte mate het geval. 
Zie de bcperkte effect en van prijsmaatre
gelen op het autogebruik . 
.._ Voorlichting, educatie en communi
catie. Hierbij gaat het om het informe
ren, opvoeden en overreden van doel
groepen, en het stimuleren van discus
sics over milieuproblemcn. Onder deze 
strategic wordt de keuzevrijheid van bur
gers en bedrijven vergaand gerespec
teerd. De impliciete veronderstelling is 
dat het desbetreffende gedrag berede
neerd is en dat het door informatie-uit
wisseling valt te be"invloeden. Vaak gaat 
het echter om gevestigde gewoonten 
waarop mcnsen moeilijk aanspreekbaar 
zijn. 
l.. Socia/e mode/lering en ondersteu
ning. Deze strategic berust op voorbeeld-

geving door belangrijke andere perso
nen. Hierbij vindt gedragsmodellering 
plaats door middel van taak- en rolvoor
beelden. Bij de vertoning van het ge
wenste gedrag kan de individuele burger 
of het bedrijf ondersteund worden door 
loyale 'lotgenoten' in de sociale omge
ving. De impliciete veronderstelling is 
dat sociale factoren sterk gedragsbepa
lend zijn en dat ·goed voorbeeld doet 
goed volgen'. Maarwie eigenwijs is volgt 
het sociale voorbeeld niet en gaat zijn of 
haar eigen gang. 
i. Organisatieverandering. Er zijn tal 
van (re-)organisatievormen denkbaar, 
waardoor burgers en bedrijven een stuk 
milieuvriendelijker zouden kunnen wer
ken, na wijzigingen in 
produktieproces, verplaatsi 
vervoerswijze. aard van de dien 
ning en/of het verwijderen en 
\'an afvalstoffen. De impliciete 
Stelling is dat structuur en organ 
sterk medebepalend zijn voor individ 
ele gedragingen. Voor individ 
gaat deze veronderstelling echter 
goedop. 

Actor-Fasemodel 
De zes strategieen zijn te beschouwen 



'noemers' waaronder men de determi
nanten van milieubelastende activiteiten 
en gedragingen kan groeperen. Aan de 
hand hiervan kan men allereerst een dia
gnose stellen van het bestaande milieu
belastende gedrag. Vervolgens kan men 
maatregelen of interventies ontwerpen, 
afgestemd op de belangrijkste gedrags
factoren. Hiermee kan gedragsverande
ring op gang worden gebracht. Ten slotte 
kan men systematisch evalueren welke 
gedrags- en milieu-effecten na de toege
paste interventies feitelijk zijn opgetre
den. De strategieen kunnen worden be
nut bij de planning van allerlei energie
en milieubesparingscampagnes. Hier
voor is door Groningse technologen, 
psychotogen en milieukundigen een 'Ac
tor-Fasemodel voor Gedragsverande
ring' (AFG-model) ontwikkeld. 
Volgens dit model loopt men systema
tisch de 'levenscyclus' van encrgievra
gende produkten of activiteiten na, om te 
bezien in welke fase door welke actoren 
op welke manier (technisch of gedrags
matig) optimaal energie zou kunnen 
worden bespaard. Het AFG-model be
staat uit drie delen(zie schema). In deel l 
wordt bepaald welke besparingsdoelstel
lingen worden gehanteerd voor onder
scheiden maatschappelijke sectoren. 
Dee! 2, de kern van het AFG-model, be
helsteen stapsgewijze analysemethodiek 
om op een systematische wijze de bespa
ringsmogelijkhcden binnen een gegeven 
domein te inventariseren. Dee! 2 omvat 
drie stadia. In het eerste stadium wordt 
een activiteit(enstroom) geanalyseerd 
('diagnose'). In het tweede stadium 
wordt vastgesteld welke gedragingen 
zouden moeten veranderen; aansluitend 
worden daarvoor veranderingsstrate
gieen gekozen ('intervemie'). In het der
de stadium worden de effecten van de 
veranderingsstrategieen ingeschat ('pre
dictie') op zowel de te berciken energie
bcsparing als de maatschappelijke gevol
gen (met betrekking tot welzijn, econo
mic) . 
In deel3 van het AFG-model wordt cen 
maatregelenpakket gelmplementeerd en 
worden de maatschappelijke gevolgen 
daarvan, voor burgers, bedpjven en ovcr
heden, geevalueerd. In verband met de 
vaak dynamische situaties waarbinnen 
een maatregelenpakket wordt toegepast, 
is registratie en evaluatie (monitoring) 
van de effccten noodzakelijk. 
Bclangrijk in dee! 2 van het AFG-model 
is de actor-fasematrix. Hierin worden de 
actor-fasecombinaties aangeduid die, di
rect of indirect. het meest relevant ziin 

voor het realiseren yan energiebespa
ring. Als het bijvoorbeeld gaat om lwel
apparatuur zijn relevante fasen: ant
werp, fabricage, transport, verkoop/aan
l<Oop, installatie, gebruik en afdanken. 
Belangrijke actoren zijn: ontwerpers, 
producenten, transporteurs, handela
ren, consumenten en afvalverwerkers. 
Per actor-fasecombinatie wordt bekeken 
welke gedragsdeterminanten en gedrags
mechanismen ten grondslag liggen aan 
een bepaald soort energiegebruik. Ver
volgens wordt een daarop afgestemd 
pakket van besparingsmaatregelen en 
strategieen voor gedragsverandering sa
mengesteld. 
Het AFG-model is te beschouwen als een 
vragengenerator die aangeeft wanneer 
welke informatie nodig is. Hierdoor 
wordt de gebruiker als het ware gedwon
gen om aile relevante informatie in be
schouwing te · nemen alvorens bespa
ringsmaatregelen en veranderingsstrate
gieen worden vastgesteld. Het AFG-mo
del is ook bruikbaar bij de real isering van 
andere milieudoelstellingen. Voorbeel
den zijn het verminderen van het autoki
lometrage, het verminderen van hoeveel
heden afvalstoffen en het verminderen 
van watergebruik door bedrijven en 
huishoudens. 

Multidisciplinaire samenwerking 
Een algemene conclusie is dat effectief 
energie- en milieu-onderzoek multidis
ci plinair van karakter is. Psychotogen en 
andere gedragswetenschappers kunnen 
hiertoe (te) weinig bijdragen zonder een 
voldoende begrip van fysische en techni
sche installaties, apparaten en proces-

sen. Omgekeerd geldt dat natuurweten
schappers en technologen te beperkt en 
eenzijdig bezig zijn, wanneer zij onvol
doende inzien dat energiegebruik en mi
lieubelasting sterk athangen van mense
lijke, sociale en organisatorische facto
ren . 
Milieuvraagstukken worden opgelost 
door een voldoende mate van gedrags
verandering bij burgers, bedrijven en an
dere organisaties (waaronder overhe
den) . Voor gedragsverandering zijn ge
dragsaltematieven (vaak gekoppeld aan 
nieuwe technieken, apparaten of proces
sen) noodzakelijk, maar ze zijn niet vol
doende. Zonder milieurisico-analyse, 
zonder probleembesef, zonder kennis en 
vaardigheden en zonder motivatie en 
feedback over behaalde resultaten zal ge
dragsverandering niet goed kunnen op
treden en beklijven. 
Techniek en gedrag zijn in feite twee kan
ten van eenzelfde medaille. De een kan 
niet bestaan zonder de ander; verande
ring van techniek brengt dus ook ge
dragsverandering met zich mee, en om
gekeerd. In samenwerking tussen tech
nologen, psychotogen en sociologen 
worden milieuproblemen (n6g) beter be
grepen en hebben oplossingen een duur
zamer resultaat. • 

Dit artikel is mede gebaseerd op lzet rap
port 'Psychologieenmilieubeheer: milieu
aantasting als gedragsvraagstuk. lroofd
lijnen va11 psychologisch milieu-onder
zoek e11 suggesties voor milieubeleid'.va11 
C. A .f. Vlek e. a. waarva11 dit jaar eenlrall
delseditie verschijnt bij Uitgeverij Samson 
Tjeenk Willink in Alphen ai d Rijn. 

Actor-Fasemodel voor gedragsverandering 
in verband met energiebesparing 

Deel 1: Besparingsdoelstelllngen voor de afzonderiijke domeinen 

Deel 2: Domeinonderzoek 

Stadium 1: diagnose 
Slap 1: VasUiellen van relevanle acloren en procesfasen 
Slap 2: Bepalen van hel energiegebruik 
Slap 3: ldenlificeren van belangrijke aclor-fasecombinalies 
Slap 4: Bepalen van hel besparingspolenlieel voor de belangrijke 

aclor-fasecombinalies 
SlapS: Relevanle gedragingen vaslslellen per actor-fasecombinatie 

Stadium 2: lnlervenlie-onlwerp 
Slap 6: Per aclor-fasecombinalie veranderingsslralegieen en 

beleidsmaalregelen selecteren 
Slap 7: . VasUiellen van hel maalregelenpakkel voor de belangrijksle 

aclor-fasecombinalies 

Stadium 3: Predictie van effecten 
Slap 8: lnschatten van le bereiken besparing, 

maalschappelijke weerslanden en uitvoerbaarheid 
Slap 9: Onlwerp van een lry-oulexperimenl 
Stap 10: Uilvoeren van een try-oulexperiment 
Slap 11 : On twerp, organisalie en voorbereiding van, 

maalregelenpakket voor he I gehele domein 

Deel 3: lmplementatle van het maatregelenpakket eri monitoring van hoofdeffec:ten 
en neveneffecten · · · · 



Blokl 
"een nieuw beleid ... " 

Ir. J.C. Heemrood is, zoals in het programma staat 
geschreven, projectdirecteur "Duurzaam Bouwen" bij het 
ministerie van V.R.O.M .. Het afgelopen jaar is hij belast 

geweest met het opstellen van het "Plan van aanpak 
Duurzaam Bouwen". De komende twee jaar zal hij zich 

bezig gaan houden met de uitvoering en evaluatie daarvah. 
In de jaren '80 is hij bij een architectenbureau werkzaam 

gewe,est, waar hij andere andere de onderwerpen energie
zuinig bouwen, passieve zonne-energie, geluidhinder, 

stedebouw en landschap, in zijn portefeuille had. In de 
jaren daarvoor is ir. Heemrood betrokken geweest bij de 

Milieuhygiene, bij het opstellen van de wet geluidhinder. 
Hij is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, 

in de richting civiele planologie. 

Bij deze reader ontving u de brochure van V.R.O.M.: 
"Plan van aanpak Duurzaam Bouwen". 

Gerelateerde artikelen, respectievelijk: 
*"Plan van aanpak duurzaam bouwen", bron niet bekend. 

*"Ruimte voor milieubeleid?", "De Ingenieur", nr. 14 1995. 
*4 Artikelen uit "Blad van Nederlandse Architecten", 

november/december 1995. 
*Column prof. ir. J. Stuip uit "CHEPOS", december 1995. 

*"Nieuwbouw, verbouwen of renovatie", 
"Natuur en Milieu", november 1995. 

Bladzijde 30 
Bladzijde 32 
Bladzijde 34 

Bladzijde 36 

Bladzijde 38 
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Tijdens de viering van het 1 00-jarig bestaan van het NVOB (inclusief 

rechtsvaargangers) kandigde de staatssecretaris van Valkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, dr. D.K.J. Tammel, aan dater 

nag vaar de zamer een plan van aanpak duurzaam bauwen zau 

. kamen. Oat is echter niet gelukt. Maar nag wei net vaar de Derde 

dinsdag in september is het er dan tach van gekamen. 

Plan van aanpak 
duurzaam bouwen 

Nog dit najaar wordt een concrcet maatrc
gclenpakket voor duurzaam bouwen ge
publiceerd dat bouwkunc.lig en tinancieel 
breed kan ' worden toegepas\. Dit pakkct 
vormt Je basis voor aile acti,;iteiten te be
ginncn bij Je nicuwbouw op VJNEX-lo
caties. Het uitgangspunt milieu zal wor
den opgenomen in de Woningwet en het 
Bouwbesluit. Op I januari 1996 komt er 
een tijdelijke stimuleringsregeling voor 
hct duurzaam rcnnveren van woningcn. 
Per woning is een bedrag van gcmiddeld 
f ::!.500 beschikbaar. 
Dit zijn cnkek maatregelcn uit hct Plan 
van Aanpak Duurz:~am Bouwen. d:lt 
staatssecret:~ris Tommel en mi nister De 
Boer v:~n VROM onl:~ngs naar Jc Twecdc 
Kamcrhebbcngcznndcn . 
Bclangrijk uitgangspunt bij Jc aanpak is 
de n:lllwe samenwerking tussen de rijks
overheic.l en aile betrokkcn partijcn. zowcl 
de bcslisscrs ( woningcorporaties. project
ontwikkelaars. gemcenten. nutsbedrijvcn.) 
als de makers (aannemers. toeleveran
ciers. stedebouwkundi!!cn. archi tecten). 
De overhei c.l neemt de -rol van aanjager. 
stimulator en bewaker van de hoofdlijnen 
v:~n beleid en de voortgang op zich. 

Speerpunten 

Juist vanwege de breedtc van hct teJTein is 
gekozen voor een selectieve :~anpak. De 
aanc.lacht is geconccntreerd op een bepcrkt 
aantal speerpunten die duurzaam bouwen 
een belangrijke stap verder moet brengen. 
Daarbij is primair gczocht naar maatrcge
len die tegen zo l;wg mogclijke kosten een 
zo gro01 mogelijk milieurcndcment ople
vere n. De speerpun ten zij n verdeelJ over 

vier sporen die zich rich ten op meer duide
lijkheid en eenheid. daadwcrkclijke toe
passing in de bouwpraktijk. verankering 
van duurz:~am bouwen en het belcid voor 
de lange tennijn .. Da:~rn:~ast wordt spcci
fick ingegaan op twee thcm:~ 's. encrgie en 
water. 
Het eerst \! speerpunt. duidelijkheid en cen
heid. is gericht op het voldocn aan de 
vraag na:lr mcer c:enduid igheid. Oat is no
dig omdat nu :1! per gcmeentc grotc vcr
schillen optreden waar hc;t gaat om dubo
maatregelen . Wat in de enc gemeente als 
gocd wordt aangcmcrkt: mag in ccn andere 
gemcente totaal niet. 
Daarom is in het plan van aanpak prioritcit 
gcgeven aan het ontwikkelen v;m een zo
gcnoemd c.l ubo-pakkct. dat duidclijk moo::t 
maken wat duurzaam bouwen in de prak
tijk inhouJt. Op stcdebouwkundig niveau 
gaat h.::t om zakcn als landschap. grond
sto!Ten. verkcer en natuur. Op gebouw-ni
veau gaat het om materiale n, encrgiege
bruik. watergebruik. :~fval en gezondheid. 
Het pakkct ,beschrijft voor al dcze onc.ler
wcrpen wat uit milieu-oogpunt bouwkun
Jig en financieel haalbare maatregclen en 
uitgangspuntcn zijn. Jaarlijks zal het pak
kct worden :~angepast op basis van ondcr
zoek en praktijkervaringen. Hct pakket 
vorrnt hct uitgangspunt voor de invulling 
van all.! ondcrdclen v:~n het Plan van Aan
pak en zal ook in de regclgeving worden 
opgenomcn. 
Op iniri:~tief van overheid en marktpartijen 
wordt medio 1996 een algemeen informa
ticpunt duurzaam bouwen gcopend om er
voor tc zorgen dat de aanwezige kennis 
beter wordt gestructurcerd en tocgankdijk 
wordt gemaakt. 

VINEX 

Your het breed toepassen van duurzaam 
bouwen is de VINEX-operatie van groot 
belang. Driekwart van aile nieuwbouw
woni ngen wordt de komende jaren op 
VINEX-locatics gebouwd. De tussen rijk 
en betrokken partijen gesloten convcnan
ten bevatten afspraken over dit on c.ler
werp. Doel is dat hc:t dubo-pakkct op ge
bouwcnnivcau o,·o::ral wordt tocgcpast en 
op stedcbouwkundig nivcau in elk geval 
op de uitleglocaties. 
Bij duurzaam rcno,-.:rcn liggcn de extra 
kosten in de regel hoger dan bij Je nicuw
bouw. Daarom wordt voor de bcstaande 
woningvoorr;1ad o::en tijdelijke stimule
ri ngsrcgeli ng ing.:zct als prikkel voor de 
markt. Voor een periode van drie jaar is 
gcmidc.lcld f 2.500 per woning bcschik
baar voor in totaal 55.000 woningcn. Deze 
rege ling is tijc.lelijk omdat wordt vcrwacht 
dat bij mccr tocpasscn van duurzame ma
terialen dezc in prijs zullen dakn. 
Het rijk wil vcrder met de koepels van so
ciale verhuurdcrs. particuliere verhuur
ders. huurdcrs en eigenaar-bewoners con
venanten afsluitcn over duurzaam bouwen 
in c.lc best:~ande woning,·oorra:~d . D.: v.:r
tegenwoonligende organisaties voor c.lc 
woningcorporaties hebben zich al bereid 
verklaard om afspraken tc makcn over 
duurzaam bouwen in het kader van de ver
lenging van het reeds bestaande energie
besparingsconvenant. 

Regelgeving 

Niet aileen de on :rhcid. maar ook de an
dere partijen heduen groot belang aan cen 



31 I 

cenduidigc verankcring Viln duurzaam 
bouwen in de reg.clgeving. Nog dit jaar 
word! daarom een wijzigingsvoorstel van 
de Woningwet ingediend om milieu aan 
de bestaande uitgangspunten, veiligheid, 
gezondheid, bruikbaarheid en energiezui
nigheid, in de wet toe te voegen. Hierdoor 
kunnen in het Bouwbesluit tcchnische 
voorschriften uit het oogpunt van milieu, 
zoals het Dubo-pakket, worden gegeven . 
Om verdergaande initiatieven dan het 
Dubo-pakket te stimuleren zullen enkele 
fiscale maatregelen worden aangepast. 
Daarbij gaat het onder meer om Groen 
Beleggen, een regeling waarbij men onder 
gunstige voorwaarden marktkapitaal kan 
aantrekken voor milieu- en natuurprojec
ten. Onder de huidige regeling vall duur
zaam bouwen echter niet. In de loop van 
1996 zal dat wei mogelijk moeten worden 
voor waning- en utiliteitsbouw. 
Verder zal de zogenoemde Vamil-rege
ling (vervroegde afschrijving milieuinves-
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teringen) op hct gebied van duurzaam 
bouwen ven.ler worden uitgebrcid . Gczien 
de jaarlijkse aanpassing van de lijst Va
mil-investeringen, is dit een jaarlijks te
r;ugkcrende mogelijkheid om duurzaam 
bouwen te stimuleren. 

Energie 

Het plan van aanpak schetst vergaande 
ambities op het punt van energiebesparing 
in de gebouwde omgeving. Per 15 decem
ber aanstaandc wordt de energieprestatie
norm (EPN) van kracht, die al moet leiden 
tot 15 tot 20% besparing ten opzichte van 
de huidige situatie. Doel daarbij is onder 
meer bij hct ontwerpen rekening te hou
den met passieve zonne-energie. 
Het Dubo-pakket gaat uit van 15% extra 
besparing bovenop de EPN. Nu a! wordt 
hct uitgangspunt geschetst om deze norm 
de komende jarcn verder aan te scherpen. 
Voor ruimteverwarming zou dat bijvour-

bcdll bctck.:n..:n dat hct aarll
gaswrhruik in t!en Lloorsnee 
~en!.!ezinswonin~ tc.:ru!.!~ aa l van 
1050 1113 in llJ')~::!. l' i:; :')50 m-' 
in 1'-)96 en 650 tnl :·)(H) 1113 in 
I '-J9X nailr 500 tot ()()() m·' in 
hct jilar 2000. Onk voor utili 
lcit~gc.:bnu wen zulkn strccfcij
fers wnrd.::n vastgcstclll. 

De financiele gcvolgcn van duurzaam 
bouwen zijn voor de verschillcnde partij
en uit te drukken in p_lussen en minnen. 
Meer kwaliteit leidt tot een hogere ver
koopwaarde van gebouwen. lnvesteringen 
verdienen zich vaak terug door lagere on
Lierhoudskosten en cen lagere energienota. 
Voor handel en industrie liggen er moge
lijkheden voor innovatie en kansen op de 
exportmarkt. Om zo goed mogelijk inzicht 
te krijgen in de financiele effecten zal 
daarnaar nog dit jaar een onderzoek wor
den verricht. Bij de uitvoering van maatre
gelen zal vervolgens steeds gelet worden 
op ecn goede verhouding t•1ssen het te be
halen resultaat en de financiele gevolgen 
voor de betrokkenen. 

Ferry Heijbrock 



Minister De .Boer ontvouwt persoonlijke visie in boek 

Ruimte voor milieubeleid? 
Voor de hand liggende milieumaatregelen tijn 

genomen. De volgende stap is het milieubeleid 

te integreren in andere beleidsvelden. Minister 

De Boer van VROM heeft over deze materie een 

boek geschreven. Concrete maatregelen worden 

echter niet aangekondigd. 

· Prof. dr. Jacqueline Cramer· 

Een van haar voorgangers, Pieter 
Winsemius, schreef na afloop van 
zijn ministerschap een boek. Mi

nister de Boer van het ministerie van 
VROM doet dit aan het begin. Onlangs 
publiccerde zij het boek Milieu, ruimte 
en won en; tijd voor duurzaamlzeid. 
Als je verwacht in dit boek te lezen wat 
minister De Boer de komende ~rie jaar 
gaat doen, stelt het teleur. Het bevat geen 
opsomming van de concrete milieumaat
regelen die zij in haar ambtsperiode wil 
realiseren. Dan had zc ecn beleidsstuk 
geschreven en de inhoud crvan moeten 
afstemmen met andere ministeries. Daar
voor heeft de minister duidelijk niet ge
kozen. Met dit boek wil zij haar persoon
lijke visje geven op de kemproblemen 
waarvoor zij zich als minister geplaatst 
ziet. 
Een opvallende keuze word! in het bock 
gemaakt door het centraal stellen van 
drie sleutelbegrippen: energie, biodiver
siteit en ruimte. Daarmee legt zij andere 
accenten dan haar voorgangers, Nijpels 
en Alders. In hun nota's stond vooral bet 
denken in termen van integraal ketenbe
heer centraal, dat wil zeggen het sluiten 
van stofkringlopen, het zuinig omgaan 
met fossiele energie, het stimuleren van 
de toepassing van duurzame energie
bronnen en het bevorderen van de kwali-

De ~uteur is w.n.a.um blj het StudleuntNm 'IIOOf 

Technologie en leleici·TNO en bljaonder hoogler.ur 

Mllle~o~kunde aan de Univenit~t wan Amsterchm. 

teit van produkten en processen. Vee! 
van wat haar voorgangers onder integraal 
ketenbeheer verstonden, wordt door mi
nister De Boer samengevat in het sleutel
begrip ·energie'. 

Ruimte 
Nieuw is het naar voren schuiven van de 
andere twee relevante sleutelbegrippen: 
biodiversiteit en ruimte. Biodiversiteit 
wordt in de regel geassocieerd met het be
houd van natuurwaarden. Bij minister De 
Boer spclen ook nog twee andere zaken 
een rol: hetgaranderen van de natuurlijkc 
aanwas van vemieuwbare voorraden (ze
als vis en hout) en het 'in stand houden 
van de 'life-support functie ' (de bioche
mische processen zeals albraak, regene
ratie en zuurstofproduktie die voor hct Ie
ven essentieel zijn) . Deze invalshoek van 
biodiversiteit dreigde bij de invulling van 
het begrip 'integraal ketenbehecr' inder
daad ondergesneeuwd te raken . 
Het meest opmerkelijke is het naarvoren 
schuiven van het sleutelbegr.ip 'ruimte'. 
Daarmee wil de minister aandacht vragen 
voor hct gebrek aan ruimte, zowel in hoe
veelheid als in kwaliteit. Zij benadrukt 
dat erveel ruimte nodig is om de be ide vo
rige variabelen in stand te kunnen hou
den . Bovendien diem de kwaliteit van de 
voorraad 'ruimte' gewaarborgd te wor
den om aile maatschappelijk gewenste 
functies en belcvingen tc kunnen vervul
len . Nog belangrijker dan dit inhoudelij
kc argument is dat zij zich bestuurlijk 

sterk wil maken voor een betere afstem
ming van de drie beleidsterreinen die on
der haar verantwoordelijkheid vallen: 
volkshuisvesting, milieubeleid en ruimte
lijke ordening. 
Gezien de fase waarin het milieubeleid 
verkeen is deze beleidsinzet logisch en 
noodzakelijk. Zij wil een voorbeeld stel
len aan andere ministeries hoe milieube
leid in deze nieuwe fase meet worden 
vormgegeven. De laaghangende vruch
ten zijn geplukt en de meest voor de hand 
liggen·de milieumaatregelen genomen. 
De volgende stap in het milieubeleid is in
gewikkelder. De grote uitdaging is nu om 
het milieubeleid echt te integreren in aile 
andere beleidsvelden (de zogenaamde 
'exteme integratie') . Het ministerie van 
VROM is daarbij bijvoorbeeld sterk, af
hankelijk van hct ministcrie van Verke~r 
en Waterstaat om de problemen van de 
(auto)mobiliteit het hoofd tc kunnen hie
den en van het ministeric van Landbouw 
om de emstige milieuverontreiniging ver
oorzaakt door de landbouw terugte drin
gen . 

Milieu versus economie 
In het boek wordt nog slechts in algeme
ne term en gesproken over de wijze waar
op de minister 'cxteme integratie' wil 
aanpakken. Vanwege het evidente be
lang hicrvan in haar arnbtsperiode had 
het voor de hand gelegen dat de minister 
meer uitgewerlne ideeen had geforrnu
leerd. Zo komt een van de kernproble
men waarmee zij de komende jaren zal 
worstelen, nog niet goed uit de verf: hoe te 
bereiken dat andere ministeries de mi
lieudoelen ccht gaan intcgreren in hun 
beleid ('verinnerlijken ')? 
Van een evenwichtige afweging tussen 
milieu en economic is binnen vee! depar
tementen nog geen sprakc. Het primaat 
ligt nu meestal bij de economic, terwijl het 
milieu slechts als een (soms hinderlijke) 
randvoor.vaarde wordt beschouwd. Het 
vercist een andere maniervan den ken om 
milieu nictals een bedreigingmaar als een 
kans te zien . Op verschillcnde terreinen 
(bijvoorbccld binnen de industrie) is in de 
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praktijk al gebleken dat de ogenschijnlij
ke tegenstelling tussen milieu en econo
mic kan worden doorbroken en win-win
situaties gecreeerd kunnen worden. 
Wanneer in het denken binnen andere 
ministeries geen cultuuromslag plaats
yjndt, is de in het voorgaande bepleite in
tegratie van milieu en economic tot mis
lukken gedoemd. 
Ook bij het ministerie van VROM vergt 
dit een andere opstelling. Het bedrijfsle
ven kan in zo'n situatie niet meer je vijand 
zijn waartegen je je moet afzetten. Dit is 
een houding die binnen de overheid nog 
wei eens wordt aangetroffen. In plaats 
daarvan zul je bereid moeten zijn om met 
ondememers tot afspraken te komen, die 
zowel uit economisch a is milieu-oogpunt 
acceptabel gevonden worden. De grote 
uitdaging voor minister De Boer is om in 
die onderhandeling de essentiele milieu
uitgangspunten overeind te houden en . 
niet bij voorbaat op een halfslachtig com
promis af te stevenen. Een zekere vast
houdenheid ten aanzien van de milieu
doelstellingen waaraan minister De Boer 

Minister De Boer stelt in haar boek drie 

begrippen centraal: energie, biodiversiteit 

en ruimte. 

i 
sche principe van vrijheid van keuze en 1 

anderzijds het afremmen van de automo- i 
I 

biliteit. Nog fundamcnteler is natuurlijk · 
het probleem dat wij het in Nederland 
materieel gesproken steeds bcter hebben 
gekregen. De welvaartsgroei leidt er toe 
dat nu een vee! grotere groep het zich kan 
veroorloven om verre reizen te maken, · 
dure consumptiegoederen aan te schaf- ' 
fen , per pcrsoon meer ruimte te gebrui- ' 
ken voor wonen. erizovoorts. Die wel
vaartsgroei heeft een steeds grotere aan
slag op ons milieu totgevolggehad en ons 
niet altijd zo vee! gelukkigcr gemaakt. Tot 
we Ike maatschappelijke keuzes deze ont
wikkeling zou moeten lei den. wordt door 
De Boer niet uitgelegd. Vanuit haar soci
aal-democratische achtergrond zou dit 
bij uitstek een onderwerp moetcn zijn 
waarover zij zich de komende jarcn expli
cieter gaat uitspreken. Om milieu en eco
nomic op ccn e\'enwichtige manicr in on
ze samenlcving te integreren, is durf ver-

eist. Durf om 
soms pijnlijke 

· zich wenst te hou
den, is daarvoor 
een vereiste. 

Een van de kern
problemen komt niet 
goed uit de veri: hoe 

maatschappclijke 
kcuzes te maken 
en vast tc houden 
aan bcpaJ!de mi
l ie udo elstelli n-

Levensstijl 
Ecn andcr relevant 
punt dat tclkens 
terugkomt in haar 
betoog, is het stre-

te bereiken dat andere 
ininisteries de milieu

·. doe/en echt gaan 
integreren in hun 

be/eid? 

gen. 
De minister heeft 
in dit boek een 
ambitieuze visie 
gepresenteerd en 
een aantal nieu
we thema's zoals 

ven naar kwaliteit 
van de samenleving. De wijze waarop ze 
hierover schrijft mag nog wat vaag klin
ken, maar haar paging ondersteun ik. Ze 
spreekt bijvoorbeeld niet aileen over het 
belang van de kwaliteit van produkten en 
van de stedelijke en natuurlijke omge
ving, maar ook van een gezonde en ont
spannen levensstijl. Daarbij verwijst ze 
als sociaal-democratc naar een docu
mentdatJoop den Uyl al in 1963 uitbracht 
onder de tile! De kwaliteit van het be
staall. 
De consequentics van dit uitgangspunt 
zijn verstrekkend. Dit blijft in haar boek 
onderbelicht. Zo zit er bijvoorbeeld een 
spanning tusscn cnerzijds het democrati-

biodiversiteit en 
ruimte hoog op 

de politieke agenda geplaatst. Drie jaar 
resten haar nog om deze ideeen in de 
praktijk te brengen. Het zou interessant 
zijn als ze daama, net als Winsemius, een 
hoek zou schrijven ter afsluiting van haar 
ambtsperiode. Vooral een verhaal over 
haar worsteling om milieubeleid daad
werkelijk tot integraal onderdeel van het 
kabinetsbeleid te maken, lijkt mij de 
moeite van het lezen waard. • 

'Milieu, ruimte en wonen; tijd voor 
duurzaamheid' van Margaretha de 
Boer is gratis te bestellen bij het Distri
butiecentrum van VROM, postbus 351, 

-2700 Af Zoetermeer, tel. (079) 44 94 49. 
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lil.'u·a rd lih"t'htur nicl nHkli k:tn tijn. wunlt 
tlour ht·m lt'n !ill.•llis:st,• bt·s:trt•tl,•n . ' FI.'it is 
,•c;htt•r ti :IT duun;1;un IMmw,•n nuJ: :.ltijtl 
IIH't' l'kO)It•l\ IIWI tit'h IIH•t•bn ' IIJ.:I . [t• n 1ft(. 
kt•ll'l ko~l h ijvombt•,•ld ,a t tid,·· uf vh·rhun · 
1h·nl ):ut..h•n lltl.·t•r ,1;111 "''' " VK·kdt•l. In ~.lc 
) trakk,· hu,t.:,•tlt·n v;111 .,,,. s:un.tlt• wunin.:· 
huuw lll'h jt• II .Ill ... , ... pruhlt"l'lll. u .. • \'1'0\'l:(.•fl• 

Jlh'lllil'·l\ wunilt~t·n w:1rcn :11 zu Vt' l' nil):•·· 
kh<t•,ltl :ll tdf~ tic plinh.'n W.lft•n WcJ.:ht·zui· 
IHJ.:\1. \Vii j4• tl:!u ,fuur.t:tollll lNIUW\' 1\ , tl:tll 
11111\'1 jt: ht'l llllll ~t'll in lit• VUI'III~,WVIII.: . I hiS 
uul~t aau pl ;uuu•n llh'l t't' ll s:niH.·n · von ii J.:l'' 

Plan van Aanpak duurzaam bouwen: 

Ri j den de trein versnellen 
Geen wijziging van de lcoers en bestemming, maar de al rijdende 
trein in een hogen~ versnelling zetten. oat is de l<ern van bet in 
september door h«:t.Jninisterie van VROM gelanc(\erde Plan van 
Aanpak duurzaam bouwen. Doe! van bet plan is bet bestaande 
beleid rond dunrzaam bouwen nit te voeren en stimuleren. Om 
dat te bereil<en introdnceert bet Rijk een aantal pri_kkels, oftewel 
'speerpnnten'. Enl<ele daarvan zijn ook voor arcbitecten van 
be lang. 

rom·n •t•l inhnudt. ""'' p:lkkt•t , d:tl wnnll VKOM onth.•r ttH't'f dt• tm•p:tssing van dubo 
OJlJ.:t'S h•ltl undt•r :ue~pit· i~.· n v;1n dt• Stiduin~ in tit• nit•uwhuuw t•n in dt• rcuuvoui~.· . In d"• 
Uunwn·~t·a rd•ISIUU. ltt•vat ;, JI,. t lwm;t's dit• ui .. ·u wbuuw ~:101 1 lu·t vuura l om th ttt l1r::t:uu 
bij tiUikl t"l' ll rnl !lopd .. ·n : \':tn l:uhl, .. ·h:lp . Vt·r· ' "''11Wt·n up Vim·)(·loc:;llit•s . li t•! l' l:m va n 

~.;,., ... t ' ll ..... ..... , ...... t ' ll 

J:t•hruikt•tt v;m Sh ... 
tl t• lijk ~l'llt' JI , lUI 
IIMh·ria :tiJ.!t•hntik . 
:tlv:tht·hdt linJ.: 
t' ltt • rJ.:it·h~.· ~pari ll l: . 

Pt·ma:lll'l'l-:t' l"·uuil 
lw1 p.tk kt•f 1ijn in 
tit• pra"-li jk h, .. 
prud i. l ' ' II ;r.i ju 
!NIIIWkUtHiiJ.: 1.' 11 ti · 
naud t·t· l 1-:• ~t·d ha;tl · 
h.t:lf. ll,•l t•:tklwt ., ,,1 
rt'};l'int :lli J.: \•IUJ'tlt•ll 
.t:t ll ).:\'1'·"' .1:111 ltl':lk· 
li lkt·r\'.trin)!t'n. 

fh-t IWl't'tll• 
SJit't'I'JIIIIII 11i1 lh•l 
llllllll l' ' h:tl'l lltllliSt'• 
rt•u ' is:d t• ulu·iduin ).! 
llh'1.liu !'NCo v:111 \'1 ' 11 
l.tiHit•litl inhll'tn:t· 
llqlllllf tluhu. llit•r 
wo nlt tit• 1111 nu}: 
Vt•rstt ipr)l•rtlt• iniOr· 
11\0IIIl' nYt•r tlnbo 
Vt' fZ>III h ' itl t' ll VOflr 

it•dt•rt•t•n. }:t'lll ;lklwlijk hk•J:;Inkdijk. lk.o. 
sdtikh:.:a r J.:l ' ~lt•ld . llt•l infunnal il' Jllllll 
wunlt in t•rin~.·ipc u ;a dric j :1:1r upgt•ht•vl'n. 

In ht•l ).1wur ' n•:tlht•n•n ' untl,•rs: .. ·hdtll 

A;mp:•k l~·v:~t hit•t"VtMtl' ~t·t·n t'u ttrn•tl' tua:t t· 
l'l'J:I' I. tlt•l ltli,jft hij d,• t'U!I)I,IIL'ri ll ).: ti ;U 
tluhu uilg:tll~lloJHIIl l is: hij tl\• untwi~kl.'li n ~ 
UJI uitl t•J.: Iut:a tit·s. lh•l is vuur:1l a:~n th• J.:t'· 
111\'t'nlt·n a m hi~·rup lOt' It• ~it• n . 

lh·l l'l :an ht•t•fl wd t't'n m:•:s tn·..:d in 
ftt'll u vuur lwl ,Juun .. a :nn 1'\'llltV~·r.·u . In t•,·n 
tiicl .1.11 uwr:1l ~uh\itl i t· n•,.:t· l i n~-: t·n vt•nlwti· 
lh' ll, kqml VMOM #'IIW.tar lllf'l l.'t' ll 1ijtldijk1.• 
~tinaHI,·rin~~n·~·· linn vtM•r dttu rt:tanl r,·n· 
IIVt' l't' ll. \V,UIIh'\'1' hij l'l' IIUV:II il• 111 .1.11 f't').:\' Jt• ll 
n it ltt• t tluhu·t•a"-k,·t wu rth•n ~~.· nunwu. 

~,·,• ft VKOM ti:1:H'Vttur t't.'ll suh:..itlit• 11:111 
J ~ .SUO . l h•t m i ni s tt• ri ~. · tn•l;t vnor ,,,. rt·~··· 

linJ.: Ill lul :l:t l rJ 7,\, tnlljllt.' ll J,ttlltlt•ll uit. 
u .• arnw•· k •u""'" i ll ,h·i .. · j .• ar 1 i.i•l ~s .uon 

wunina.:: t·n tltt u rt. t:un ,,·unlc•n .:•·n·novt' t' l'd . 
VK11t.l th·n kt tl.tl tluu n~:ll tH' J'l'lltlut...tt·n "' " 
m :llt'l't:ah·n tl:t:tl'tluur 111 pnj llo l.llllt•n tbh•n. 
w:1:trtlclttl' 1h11117:1, 1111 n·uuv,·n•n , 111 is tit• HJr 
t imi siJ)t'ht• v~.· nttttl .. ·r .. t t· ll i n~ . "I' d1' ll ~.tu u r 

n...t 7u J.:t'Wtklll wunll :t l$ tluun.t. tlll bu ll· 
"""'''" · tlm 11\•1 ,lnut7 .1:11n t't•nuvt·n ·n IIIIJ.t vcr· 
dt•r 11.· ~linlukrt• n , kuml' ll ..... vuiJ.:I.'m l"' l 
l' l:m ...... n ll .mtll,·itlin}: vtM ir IJuurz:tam Wu· 
nin~~· ht•cr , t' ll vuu r tit• utilitdtsbnuw \'t' l\ 
ll;and l(.•id in.: Uunr~:.am Cl'l>uuw .. ·nbt.•ht.•4·r. 

Jt,• t )IMIUf' ' t'OII!roolidt•n•n' bt.•val tic maal· 
rt'l:l'l"·n in tlr rt·~:t.'l.:t·ving. lll'fangrijk vuor 
;trdlilt:t·tt·n i~ d at thi~U wurdt OIIJ.:t•num .. ·n 
in ht•l lluti\Vbt·~luil . tl\·1 i~ nor.: nit•t duitll'· 

Tjerk Reijenga: 

'Duurzame materialen 
steeds mooier' 

ving, dit• •n iss~· hicn mintf,·r 11hl0i zij n tl:l n 
j t· 1.uu witten .' 

' U:t a r~ ij komt' , v,•rvuiJ.:I W:t'ijt·n~-: ;1 , ' tl a t ; ... 
\'ClOT tluun:1:un lxtuw,•n sums: wunlt :11 );,'· 
~lr:&lt. Sommi).:t' ).:t'lllt"t'llh' n h;tn i,•rt•n st·ha· 
l,•n in ,1,. r.:rumltu·ij zc.•u . Als dl• st id1tin.:s· 
kus:tt•n, bijvuur\>t•cltl tiiHJr duu r:t ;101 m 
IHHlwt•n , bovt•n t'l.'ll bl'Jl;t:lhl(.· nrt•us uilko
nwn, J.:ot:ln d~,.• ~rmulttrijl(.' ll llh'lrl.'n mt•t 
Ct'll pa:1r tlui ~~.·ntl t:uhll' l\ umhou~ . Ut• t•xara 
kush·n st aa n tl:m nit·! m~.•,• r in vt·rhoml ing 

tot ""' cJltra'): v;m d uur:t:1 ;un bouw .. ·n. 
Oaarum vraa~ ik me ouk :.. t crk af ufjc t.luur· 
z;~ ;un llouw~.· n .:~ an d C' nmrkl mo..·t ovcrla· 
te n . Om runcurn.·nth"'<<YI.' f\Vt').!itt~ t·n nil ll' 
s: luilt•U, ZOU jt• Itt•! Vt' fjl licht lliUt'l l'O S:tl.'l · 
lt·n .' 

()n•r IWI l'lan v;an A:m11:1k tltuu-,.;,;un 
buuwt•tt is Rt•tjt' IIJ.::I pus itlt..'f. 1>uurz;1;un 
btmwt·n wunlt OfiJ.:t•nonh•n in h,., lluu wht•· 
,Juil , ouk al i~ til' vurm wa :.rin n•tt: ni1.·1 ht•· 
h·m .. at du itldijk. 1:r kum t ct•n la ncldijk in · 
liii'IIIO:Hit•JHIUI IHt' l l'l' ll hcf 1,_dcsk. 'IJ;H is 
uuni~'. otlttus Kcij .. • n ~::~ . 'Ah j1.• aan dc sl:.g 
g.a :~ t. ,·n jt• kotnt (.'r ni,•l uit, m oct j~ t·r~cu!i 
t ~· rt't'hl kunncn . Voorw:1a rtll' is tl:tl de hl'll,.. 

dt•~k t't•nvolltli.: h• bt•hattpt•n infurm:t t ic 
.:~·,•fl. nH't ~itnpt'l~.· liJ S: tj ~.· s t' ll r~.· kcnml.'lhu

dt•s' , 
Ouk is: Rdjt•n.:a positi...fuvcr ht•! ft•il dat 

VN.OM thw·ht•t ·zclf k1.·h~ns: Wi l sl imul t·r .. ·n 
milit•u·a ltt·rna t it•vcn ;a;m tt' bit·dt•n of tl:!:tr 
infurm;llil.' UVt'f IL' i:''VCII . 1);11 k:m tnU~t'lijk 
l't'll prolll1.'t'll1 uplus::..cn waa rm ct• hij in 
hu uwtt.•a tns: va :~k wonlt ncc.·unfrolltl'l'rtl . 

' Ibn wnrdt in ''"' " dnnrz:t am proj .. ·t·t hl't 
4'~' 1'SIC' bluk OI)Kt•!,•vcnl 1.' 11 zicn dt..· OOuwvak· 

kcrs that ''"' b .. •woncrs hun luinl'n dkhuim· 
tnt•rcn llll.'t milil'ulx.-l3stl'nd~ han.Jhuutl.'R 
schuu ingcn. O:u is: nict bc.-p.:a:tld 1it imul .... 
n· ntl vc~r' hun mutiv;tlil' d uu r:t:aam IL' wt•r· 
kt• n'. 

Kt·ijcng:. 01\III.'I"St'hrijft nit·t dl' j)(.)Silit•\fl' 
nntlt•l'lcHIII v.tn ll\•t l'l :an v:an 1\:tnp:&k tluur· 
:t::1;1111 btiUWI.' II . lli,i Wi lllit•f ~JII'l' kl'll Va n t'l.'ll 
r ij,J,·tuk crl'in . ·n.1t s u~!-:t'n'l·t·l ~udht•i,l. Ut.• 
lrt•in is: "(.'nl .. ·r Ill.'{ in LH.·wt·~in~ gt•kotncn ' . 
Ua t bt.•h·kl.' tU tl :u .... , in ht•t duun;1:un Uuu· 
wen lUll; Vl.'cl wins:t vah h• tx:lta lt•t l. Om ll' 
bc.:i unt·n in h4'1 k~.·nnisniv..-:.u . 'Ais jr ""'"~ ' 
wa:tr it; ht•t uvl'r hrbt , hOl'fl thturz.;aam \>ou· 
\Yl' ll in hl.'t UIIIWt'I'J)t'll ~CCII bt' l ll' t ' kiJI~(' I\ op 

lijk uf hc:t nog •~ vcnchijnt-n .tubo-p:.kk~t 
da ;trin .:c:n rul g;tat !ip~h.• n. Vulg~ns h.:l t•l::ut 
van AOI OJlak slrc:dl VKOM, in d..-lijn Y.JII dc
up:tt•l va n hl.'l llnuwlk•!ilui t, u;t~r hd :..h:llt•tt 
v:tn prl•St 31it·vuundtrif1t'n voor h1.·1 ltk' tJ;n · 
:.ot•n van m;tlt:'riah: n t•n c.·nn~lrurtic). w .. :lk~ 
vonu tl ;al JH'I.'t' il.'s: krijJ.:I. nuJ,•I nu~ wor,lcn 
UiiJ.:t'WI,.' fkl , 

\'\'t·l nm..-rt' l'l is: de aa nk omligin.: tbt in 
ht•t lluuwbl.'~luil t'l' tt bt.· t>;.alin~ wonJI up~t·· 

llUIIll'll tlit• in t•t•n wnon~dlOuw de aanw.:· 
zi~h .. •id 1.'11 inridtlilli; van l't'll rui mh.' voor 
'~-trOlL' bcw;aarmiddl'l.:n ' (zoalt c.:·ont;rlnl'n) 
\fUUrs:dU'ijfl. l)oel i!i tfa;t fml'L' gt>S:dltdf.l t•ll :t f• · 
votlinuml'li ng in lbu en porli~kctat;cwo
ningcn bl·h.•r mo.:t..•lijk rc makt.on. Vt'rdt•r 
ku tn l h1.•1 voors:dtrih , d;u in ...tit huis ct•n 
aanrcdH, toill'lJktl, b;ulfdoudtl.'bak cn was:· 
ta l4..·1 :laUWI.'Zig lnOl'II.'R z ijn, It' Yt•n'aiJI.'O. 
VoiJ.:cns VKOM is dit voorsd1rift contr:.-pro
duklict: V1.•l'1 bcWOUI.'fS: SIOpcn n;a tfl.' Utllt•Vc· 
ring van th.• wunin.: ht•l s::wi1 ;1ir t•ruit "'" 
vcrv;m~wn ht•l tluur zl.'lfJ.:t'kozt•n o;pulh•n . In 
th• lfk•kullhl is ht•l tb:•rom vuldUt.•tuh• w;ut· 
nt•t•r in tic wnnin~ ••ll~·~·u :•:ul:..lui!JIIIIIIl' ll 
zillt'll . 

111.-t l'l;m v.an Aanp:tk krmcl i~l a .:t n tla l ..~,. 

in th•n·tnht.•r in \YI.'I'ki ttJ.: IICtlt·ndt• t' lll' I'J.:it•· 
pn·~t:u h·nurm in""' tut·komsl l't•nlt·r \Yunll 
V\' I'H'hl'I'Jil. G~.•tl :tdtl \Ynnlt ;1;111 l't' ll Vl.' f· 

s:dtt· rpin..: in I1JIJM v,111 ''"' Iii'<.: (t' lll.'l'~i .. ·pn•s· 
t:. li t·J v;ut 1,4 nu n ;tar 1.2 t1.111. t't·n lw~p:t· 

r i n~ v;m 15%. Vt•rtl,•r wunh·n in lwt 
llu u\'ll tt· ~ luil (OJ> zijn vrOt.•g) t 111 I'J1J7Jnt;t )o!l· 
llt!tk \'\Hi t't' lltr :tth· ~ utiKI.'tUIIIIl'l1 v:111 ;alloht•:.-1 , 
r;ulnn t·n vhtl'lui~c u r}:;misd tl.' s:tu lfl·n in 
v'·rhl ijl~r"imtt• n . t:vt•th 'l'US in J'J'J? wnnlt 
in ht·l lhtuwlh•!.ltt il ''''" w.t14'1'J'I'l' 1il ;•tu•utt r· 
m .. ·rin~ up~··numt·n . 11 ... , tluhtt·p:tkkt•t ht•· 
!!ol .t;tt uv,·rigt ·n ~ \'IIIII' "'''II th•t•l ni l '''~t h•rh~·· 

SJ•:t n ' thh· vour1it·niiiJ.:t'll . 
lft•l J;l.ll'till' ~lltlUI' ' p l't'JI;II't'fl'll ' tiUN.'I tit• 

ha!!r.iS lt'J.:J.:t•n voo r .... ,.n \fuurl :t. t•ll inJ.: v:111 lh•t 
duu rt.;JOUJI IHII I\Vt' ll 11 .:1 I'J'J7. lh·t MiJ i,·tt J.._ .. 
l':l:l tf lktU\V &: :131 Yf)(}rth•IJt•ll ciUt' ll OIU &JufHI 
1.' \'1\ Vot \ l t• l)l:t Ot tS ll' ~'·n·n in hcl Ulhlt•rwi}lo 
:t:tu bouwktuuli~t· n t•n UIHWt'I'IM.' f) . Uuk 
.:a ;11 hct Mili ... ullt·ra:td 1.'4'11 mt•thtMtt' unl · 
wikkl'lt·n om ~~~ mili,·ukw:llih·it v:au ,,..,,.. 
d uk h:n :tu ...... nvoudii: llltl~dijk ui t 14' tSruk· 
k..•tL l ~:t:t.' milicumaat IU<k.'l fabrlk:tntcn 
v:u1 bouwtn;tlt"rialt•n .130Z<>IIen hun I"~ 
thtk l it•t•roreut'n ~.·n produkl~n •~ Vt'rl.H.•tt'· 
tl.'l\ , 

tt• II.·Yt•rt•n. t.bar jc tnOl't t•cn go~.•,lc kt•nni~ 

tt~.· bl.H.•n v;~n ""' ma ll•riat .. ·n . AI~ jl.' bijvuor· 
lll'l'ld t·ncr.:inuiui~ wilt bouw~n. ntOt.•l jt• 
fcding h~b~n mct hoevct.•l glo11 jl.' tl:l n 
moct of kunt IUl'ttzasscn , ~~~van wt.'lke kwa· 
litl.•it '. 

Daar kotnt nog bij, aid us: Kf."ijt"nga. dat t.'r 
t:t"n .slt·t!'ds: grot~r~. t'U bt•tcrl' kcutc komt i11 
tl1111rzamt' tliOttt•rialt•n. "l'holo·voltais:dlt' 
:t:onnt•t·l.'llt'n lij u tmtt·htig. j l' hl·~t pr;~t· h · 

ti~c !iOOrh·n glas. t.:r is trzansparant i~ol ouic· 

mat~ria;al. Ul' unlwcrpvrijh .. ·id word I d;1ar· 
tluo r ecn Sf uk gruter. l' ru~IL'L' nl zijn nug 4l' 
h~\' ko st ... n nn d~ tnOtlt•rialen , n~ ;:~u n a 
wrloo11 v::~n tijd wordrn dit" v:~nulf l:.~t·r· . 

/\Is mt•cr an:hi1t'1.'ten kcnnis vcrw,•rv .. •n 
van tlunruam bouwl'n. t:JI ook hcl ., ... ,. 
kt• t•rde bcdtl d:u duuna;un nil't mooi ur 
~01.'':1. is, v...nlwijncn . 'Vt·r~dijk hct lll t."t til.' 
;autu', aldus kcij,·n~:J . '0\' t•crstl' .:.uto l\'l'k 
nu~ t'fK v~.·c l UJI rl.'n kOt't!i . ~bar :al ~nl'l wis:· 
ten dl.' oniWl'fl>crs dat l'L'Il:tuto nlt.'t'r h: dan 
ct·n Jlaard~.·kocu 1114'( t'4'U motor. Oic unt· 
wikkeling m:a.:akt t.luur-.uam bouwt'n ook 
doo r' , 

Kdjrng:~ vindt het ni.:t mnr d:m v:an· 
zelf!iprckrnd d:~t otrt::hilt'{'tt'n tkh h..-t duur· 
z;aam bouwcn t'igen m:~krn. ·7. ... :t:ijn J:C"
w~.·nd l'l.'n~ in d~ vijf j:~ :~ r ~ec n n i4'UWI.' 
rl'~...ting in d..- wonini;bouw 101 zi..:h tt: nl'· 
ml.'n . Vuor dt· tu~l.'!itc an:hitl't'tcn is: het t."cn 
~pori dan !i lim tl.' :tOt.·k ~.·u na:~r tit• mugclijk· 
ht·,lcn en de g:tatj1.·~ in dl.' Wl.'t. W:t:trum Jr:ou 
jt' d01t b ij duurz;a;anl bonwl.'n .nict dCJt.••t'l lk 
zi~ geeu vc:-rschil ' , 
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H et p:.kket is ~trbasC'ud op de 7.c.'lfrt"· 
,:::ulcrcnde Wt'rkin~o: van d(" m.·Hkt'. :~~I· 

du~ G<"r Ma r~. vooniucr Yiln tie bc.:riC'i · 
dinJ:~conuni~'il' bij ht't N:11ionaill l';~kkt·t 

duurz:-~am bouwcn em projC'rtm ;m,,c,~ r bij 
dt' SIIR. 'We 1.CJ:J:<'11 hijvnnrbcC'Id nict dat j t• 
.a:ccn fornultkhydc-sp;a:~nJ' I:lill nUJ! ~rhrui· 

kt·n . We bcv('lt"n ;'l:m uiuhutt'nd ~~~·~~ ~~ 
pla.ll mrt ern KOMO-~nc~t I DC." tc piiSSl'II . JC 
ln:IIJ: d:m verwachtt"n clat f;abrihntcn wi<"ns 
sp:~~nt•I.Hen d .11 <~tlrsl nit't hcbhrn , rr ~ncl 
:~~an g01:.n Wt'rkcn om hct wC'IIc krijs:cn : 

Vra01s: i5 n:ttuurlijk w:aarom di<' (;'lbtik;m
trn d.lllllt: l nu :tl ;:emden dof"n . l:r 7.ijn .111.0 
Yl"eltmkkc t l("n 011 hct ,.:cbicct van duur7.a:.m 

l>oii\YL'Il , 'lnc lrrd;J;Id ' , oliiiWnorclt M:u-s . 

'111,1.1r dil pakkct is C'('ll iniliillh•( uit de 
m<~rkt 7.t•lr. En door cr lOYC'l'l bouwpart tt<'rS 
hii It' btl n•klr.;c.-n . 1.al hC"t dra:.,:vloak ~-:rotcr 

1.ijn d .1n bij andc-rt' tukkt'tlt'n . jl' m:.~ im
mcrs vcrwa~..· hu•n t.bt de mt•cwcrkl'ntlt• 
brttnthC"orJ,::.ni~atics (wa:.ru1ulcr de 1\NA, 
ma<~r uok de Vt'rcniging van Ncdcrl:.nd~c 
Gt'nu:cntcn rn ht'l NVTR, Nedcrl:mds Vcr
bond TDt'lt'vcring IJouw · JCI hun ;achtcr
b;~nncn 7.UIIcn adviscrrn dil pakkcl al~ b.1· 
si' tr h.1ntcrcn vou r hun bclcicl. Da;~nucc 
k:m de unirnnnitC'il , dit' nu•t dl" wihl)!rnt•i 
\'.111 I Ol"l :uinJ,:~t'iSt'll vonr hnuwprodukh•n 

drt'iJ:I tc vcrdwijncn. Wl.'cr worden tl.'fUJ;J.:C· 
braclu .' 

llcr N:~tiunaal l'akkct l>mlr7 .. l:llll llou 
"''l'll i' ('('II VCfCt'UYIUUiiJ.:ing t'll t'CU SOOrl 
.crootstt'·Jtt'mC"nc-dclrr v;m vclc al lx·· 
st:~ .lnciC" Jlakkt'ltt'n , wa.unndN de H.lnllld· 
dinll Duurt.ame Wuningbouw van de SEV 
(Stuurgrocp L:xpcrimrn tcn Volkshuisws· 

I k nndcnchrijf ht't hdc vf'rh.1al hat·t· 
J:rontliJ.::'. zt·.: t :uchiiC"t"l /uulrit•s v;,n 

Wijn~:.ardt•n over ht•t l'l:m v.111 1\illl)lak 
duun..-:~m huuwc11 . 'Ma:.r duho IK'J,:int hij 
de' C'Ut'ntic:"lt' :.J"wC"~ins:: $IOftJt- ht·tJ,:t'hruik . 
I)(' ;m ·hitcct IIIIK"l hij dit' afwcs:inJ,: wordt•n 
hctroU:cn. w.uH wic mot•l hcl ;uuh.•t"li 
dl)('ll1 l>t• .lrt"hitcc t :.Is J.:CWt' lt•n elm. m:.:.r 
:~Is ik dat ug. 7.UIIC'n mcn,cn dt'nkl..•n : !..l:.;tr 
hc..•h jC" weer 7.n ' n wrrt'ldvt·rbt•trr:.:.r '. 

Wie hem krnr. wcf't hij tlat 7.t't' r bt'vlo
J:<"U over :.rdtil t•t"htur Jlt.li\1. Anddt·~ v~ n 

Wijns::ot.ud<"n , v:.n tit• J\rdtitcklcn~mcp \':'in 
Wijn~o::..udt"ll nit Roll~..• nlam. t't'll C'dHc 
~T:t\hl.Nmwt·r . "lk hen altijtl J.:C'tlwOnJ.:t'n gt·· 
wct'!il elkc millim<"tcr nm IC' k:cn•n . Oa.-rnm 
crgcr ik nu· zu .-an th: di$CU ~Sil" over dt· 
Vin('JC ·wijkell. J\h dt• t~nlitid h\'l cnmJMl"IC' 
bnuwcn nh·t nvt•rcitut hnutlcn, kunnrn we 
$lr.lks allt•maaJ huilijr~ mt'l l'llnttlakjc' h'· 

kcncn . Vcrspilli11~ Viln ruimtc . en d;ll is 
ant i-duut7.;~.-ml' 

V;m Wijng.1;1rtkn MOIIll cn iJ;c j a t·t'n J.:Clc· 

Nationaal Pakkct duurzaam bouwcn: 

Niet verbieden, 1naar 
aanbevelen 

Nog dit jaar l>rengt de Stichting Bouwresearch (SHRI hct Nationaal 
Pakl(et duurzaam bouwen uit. Het pakket, dat wordt opgesteld in 
samenwerking met zo'n beetjc aile branchcorganisatics in de 
l>ouw, moet ecn eind maken aau de wildgroci van lol(ale 
rcgelingeu op dul>o·gebied. Van verbodsbcpalingen is in het 
pakket, op cnkele uitzonderingcn na, geen sprake. Maatregelen 
worden aanbevolen. Hct is verder aau de markt om de klus te 
klaren. 

lin.:). l;cn 'invcntilris.-li<" van de f'ilkkt•ll<"n 
door DIIV lcvt'nlc drca 450 clubo-rn=tilltcJ.:t'· 
len OJl. Vt"t'l It' vt:cl. vondr-n Gl'r M:~rs t'n 
H:uu Vin.:t.·rlill~ , pt·uj t·ctl l.' itlt'r van ht't JMk · 
kt•l hij tit· ~IlK . l:r wt•rd d:.arnnl in s.um·n· 
wt·•·kiu}: 1111'1 tit• hn!dt•irlin~~nmtllli-.~i,• t•"-•n 

St' il.'l'l it.• thHlrJ.:t•vnt· nl up nih· ria ;\Is l~t· t.tal 

b.,.- rht•id . tkhlba;u·hritl \ ' :til tit• milit·n ·d~ 

h-t·tt·n t·n unvcll,• rha:.rht· itl. In ht·t P·•kkt•t 
1.ijn uitciudt•lijk w 'n lf•O m;utrc~o:dt• n 

ovc..·rs::l'lllt•vt·n. Vt•rdt't•ld in t -15 h.ui\·llla :tl · 
rt'J.:t'il'll en ! 1 15 ~t.-nht·v.dingt·n . IJc s.•mt·n · 
sll'llt'rs v;111 hc..•l N ~llion.- :•1 l'akk:t•l vitukn 
ht•f llllOd7..lkl'lijk t l ~t tit" b.l~i~· llt ,10111"t' J:t'IC'n 

Vt'fplichl wnrdt•n IOC'J.:l'J1 01~ 1. lliC'rot:m h OI IIJ!I 
ccn tnt:.alprij~kit.;~rtjc \'an c-iu·:. f l .OOO. Ilr 
~ ;uncn!itcllc:rs den ken d.-t tlit IH't m:uim:.lc 
bt•drn~-: ili, clat ntxlrnchl):t'Vt' r~ nu uvt•r ht·h· 
ht-11 vno r duun.aaru U.111Wt'll . Zmukn Ill'· 
)1:1:tlclt• b;tsi!i-lll:l:tl n •J,:l'il"ll n( JHOdllklt' ll 

J:nt'\lknpl' !:.. wnt:dt•n , tlan kan lwt h:•si \· pal.:
kt•f " I' dt•lt rluur \Ynn!.•n uitJ!''In·l' id , ~lt't·d~ 

1111.' 1 dt• r 1.1100 lll('t'l"kiiSh' ll ah nifl•t"Sit' 
~rt·n!i . lkt knstt·nt.'lf"t•<.·t. v:.n dkt• maalrt•J.:d 
wordt 111 hct pakkct bcnO<"Illd . l>:~•~rn :1;1St 

worden bij clkl' m:.alrrs::el tic coclcrinn in 
hC'I STJ\UU-bt:stck en de NI.·SflJ cOOC'tinJ.: OJJ-o 
J!t'IIOntt'n . o•llilnt'de :t:.ntbdttspuntcu bij tic 
IOI..' JMSSih).!t'll iil<' t:lllllii"Yl'I"Wij1.illJ.!t"ll , 

lk s .lttl\'tu tl'll~ ·n vintlt•n d:.r gt'IUt't'nlt•n 
tl:mwt•l uptll·adliJ.:t'Vt'f~ n :1 :1~1 tit• h:tsis· 
m;talrt'J.:t•h•n uok t'Cil ~ ~~h~t ;tntit•t•ltit'd v;111 
dt• ;t:mht·vt·lin~o:t·n IIIOt' lt' ll dnorvtw.•n•n , llt."l 
~-:~·v;t ,n lx•!i til.ll tlus d ;1t J:C'Illf't.'ttlcn IO<"h 

Wt' l't vt•ndtillt•ntll' ;~o~nbt·vdint.;cn ~o: :.:1n OJ•· 
kJ.:J.!t'll . M;u·s i~ 1.kh v;m dit J.:<"Y:I il r van 
nit•uwt• vt•r!inippt·rin,.: bc..·wmt. 'We willt"n 
.t:. n hct OVl"l Ut'ltlt' n van :.:.nht•vclill~('tt cl.1n 
onk ~tudn..: J:t'V<'Il . 1>:11 k:m hijvunrht'cld 
tloor 1-:t" t"CIIIthint"cnlc tl,1kkt.•ttt•n :~anht'Vl'lin · 

}:('11 OJ' tc JOtcllt-n. w.-:lrlllt'l' duidt•lijk wnnll 
lt'J!t' n WC"Ike nt('t.'rkn~lt'n jl' Wl'lkt' milit'U'-'f. 

lk l':tkh•ltt·n :tanh~..·vt'lill~t· n 7.ntlllt·n vnl
}:i'n' Mars \'IIIJ!t ' ntl l:t M kunut•n \vnnlt-n 
J.!t'tllll'lulun·\"t tl. :tl'i :• . mvullin~o: np lwl h:t~ i s

p;tkkt•l. Op th- vraa).! uf lwt N ;ttion>~.t l l' ak· 
kt•l t't'lt lulnH•k ~1<1111\ kdiJ.:I 111 h r l lh111W· 
1wslnit. k;m lu j J.!l' l' ll :mlwnmtl J.!t'Vt'll . Ah 
dit• forml'il' !il :•tus t•r nwt kumt. hcl'll hcl 

Andries van Wijngaardcn: 

'Hergebruik, da·ar gaat 
het OlTI!' 

'h•n ;tan tit' wiq: v;ut lit• Wt'l k~-:t·t tt' l' A1TI11 · 
h 'Cl t•n Milit·u van tlr IINJ\ . llij !<l .t:tl ni t• t tli· 
n •cl hckt'IHI o~l~ C't' ll Uit}:t'~l'rukt•n milit•u-;lt
diilct"l. Vl'l'il't•r lu•dt hij n.t,1t•t ~-:~· ma.tkt 

nu·t wunin~hnuw in cit• sr .uhvt·rnit•ttwlltJ: 
t'll Ul' plc·kkrn . tlit• tl.tar d).!t•nl ijk nil-1 V1l11r 
J.!t'St"hikl h-l.t·n . Zu nntwit' ljl hij iu Vi.11u·n 
in 1.'1.' 11 drHit' IHlt"k Y:!ll tll"it• ll:tiJ,:I'IUHI\\'t' ll 
<'t' ll wunntnn·n lllt' l wonill)!l'll V1HII" nuth•· 
n·11 . MniiH'IIh't'l ili \':111 Wijn)!.lartlt•u llt•z. i~o: 

tnl'l 111'1 untwt·rp va n J!duid~muut"Wtmin· 

l!l'll lan~o:s dt• A20 in Vla:tnlht).!t'll . lh· wnnin · 
J:t'll 1.ijn ;,:1n etc k:.ut v:u1 til' \nl'lwe ,.: Jltll · 
tlidH . Om 11M"h ~(' tHll't: lkht donr l1..' lau·n. 
zijn tit" wunin,.:cn htt·c..·d t·n undit•p. Uown
dit•n liJ!J:t'll t.C' nt• ht•t 1.u itl\·1\. 

llij ht•t strt•\'(' 11 11:1;11· dUlii"7.:1:1IIIIU'id J::t.-1 
ht·t hij Van WijnJ!.a:udt' ll tnl'l nantC' nnt 7.11i· 
ni~ J!I"UIICIJ.!dll·uik ('II Uit•UW(' wnniUJ..:IYII\'11 , 
lhj tn;1:1k t zkh jui~l tlll th' 7.C' JHtnlt'll I! I"Oit' 
1.Cifl!t' ll, nu d\· wnnin).!houw vnor C'C' Il J!IOOI 
dt•cl wonlt OVI.'I"J:C'Iotll..'ll aan tit• 1na rk1 . ' In tic 
~nd.-lt' wnninghouw 1..11 .it' lllt'l J!OI' tlwil· 
h·tHI\• J.:t' IIH't'lllt•-amhtC'n o. rt•n , woninJ!t"n r· 
jHtr:tlic' l' ll lwwunt' " rnnd til' t:~l d . Hit• lk.·· 
w.-.-klt' ll til- kW01Iitcil 7.ntJ:VttlcliJ.: . Ill 
knOJif'I"Ojt' t" lt'll it de ("Uil\lllll!..'lll Vt•n1Wt'111' 11 
t'l\ 1.il jc ;~lh't' tt Ill<' I d€' prnjt•rlnntwikkt•l:t.-r 
;tan t;1h:l. Uic "''onnl mcc~t :•l in ct•n wrrc 
hutl (' llWijk en wn•r llil'l .1l tijd cl :t l Jt ' in 51('· 
dC"IijkC' wnninJ.!I YJ't'll nnk I!Ortl kunt wmu·n . 
l)us IHIOWI hij JUtnthui~jt•!o., want tit• fiiUSU· 
me111 koupt lt" loch wl'l . M:1:1r :tis de m :trkt 

Vt'l":tllth·rt t' ll lo:r.IJIJ H' I" wnnll , kan hij 1111.'1 
llll' t' l Ultl tit• UIU ~ IIIIIt"lll ht•t•n ' . 

Van WijnJ!;t;tuh·n ht•t•rr t•t· n J:l'lll<" VtKrr· 
lidlh• vuur d(' nu,r.- st :ul slnli1.t' ll . tnt•! wn
nin).!t 'tt tllf• l'kh m•t•t· Vt'l"!idlilh•rtth• vculh•· 
t•in).!t'lt uil~tn•kkt•n . Vul)!t'llS ht·m i~ tlit t'\'11 
}:t H' tl vnnthn·ltl \':Ill t' t' ll tlllttl"l..t:am Wtlllillj!· 
ryrw . ' lh- 1.1' wnnin):t' ll s t :~ ;m t•r ;tl hmuh•nl 
j .lilt.Zl' 1.ijn ;llllt'lll.a· ~..·rv.an hilllll"ll k;tillJ!t'· 
!i l :l~t· n . 111.1:11" 1.t' JO I:t:tu t'f lltll! ~ tt·c:cls . Z1..• hi ~..·

~ lt•n llt•tim."llt• nt~t).!t'lijkht•clcn VtMII" hc't).!t'· 
hruik. b ij vum:lx•t•lcl 111'1 makt·n van nu•t•r 
WtXIIIt:'t'llht•tlt•tl nl"wt•rkn•inttt•. l>it wonittJ.: · 
type 7.uu lllt' t"l in Viuc..•x·wijkt'11 tnOt"ll.'ll wor· 
dt•n ~,·bnuwd' . 

11\·r,.:t•hruik i!i voiJ,:l'IU V:m Wijn~a;tnh• n 

hl'l mt:'c..·~t t'!i S t'lllid~..· ill'nt hij duurJ.aam 
hmtwt·n . llij vitult ht•l til· Vt•r;wtwunnll'lijk· 
ht'id v;tn ch• ardtilt"t"l nttt :.1 hij ht·t ontwt•t·p 

m~..·t ht' f).!rhrnik rc kl' IHIIJ.: '" hnmlcn . "llij 
7.uu dk nniW('I"j1 I!Ull' l<"n h·s tt•n 01• ticn lilt"· 
kcllll\ljll"nr. r:tlllllt:l's Vtlor hl•t,.;t•bruik . In dt• 
!iciHlh·n C' ll kautOI"l' ll v;~~n 1111 nuwt ntis· 
!idtiC'II 0Vt'f vijrtil' ll ja;,r ).!t'WOOitd kutllll.'lt 
wunh·n . l)a.unt• antidiM.'I"t' ll . d:.t ts Jt;IS 
tluun.aam hnuwc•n!' 

1\ntidpcn·n tlod tk arrhitrt·t hijvnnr· 
bt.'t•hl tlnor :llll.'cn dt• huih•uk;llll h · nntwt·r· 
Jlt'n , mel J.!Ot.'<k stra;ltwandt•n t•n monit· ~t.·· 
vds. l>;t:trarhH•r untwcrpl hij J!OI..'tk 
t " il~t·n' S, IIU'I hijh•\'\'l"ill)! Yilll l' t' ll I."OI (iiltiJ:II~ 

mt•t 10 nfJO inth-lin,.:sva ri :tuh: n . ""' ' i ~ .- an 
de lx'wunt•r J;&;lrUil II.' kil'7.t' ll . V;~n Wijn-

t•akkt'l strikl ).:t' UUIIIt'U t't' ll vrijhlijvt•ntlt' 
st:.tus . ' Dour hcl rctlt'lijk hf'tw.·rkh• k;1r:.ktc..·r 
c11 1ll" hn·~.lt• tmth•rstt•unin~o: cluur tn :u·kq,ar· 
tikn is tic k.tm ('("hh·r llw.·h 1:rnut tl:tt 111'1 
wclnlt iiiJ:t'Vncrd". vt•rtruuwt P.t;t r~ . t:u mis
sdtit·n ,hC"C'tl hij cl:t:•rin wei J!t•lijk. /\11 7.t•U"s 
hrt NVI'II. Wit'IIS h•tlt•n 7.1' lt'kl"<"r J,:itt)!t' ll If'· 
J.:t' ll dt• llandlt•iclin,.: HUIIII'.:IItll' \Vnlllll).: · 
huuw v;m tit• SI:V.Iwt jl:t kkt•l untlt· r.. lt·unt , 
uttH.'I IH't llhlt• nl.l>~tl hn•t•tl ..:,·;lt"n ' JIIt''"nl 
k.unnt•n wurtl(' ll . 

Foco Oerlemo~n' un Rrtloen Scudro Of'ltwt-lp At tht· 
teueubure .. u Roclt-vdd Stkkes 

~o:a :trtlt• n is t•t•n IC'J:\'n s t.uut.·r v:.n l1111th•llt·n 
1.u:tl~ tl:tl v:tn IINA-vtltn;r.i th•r \V,•t·h•·•· • • lit• 
lu·t'lt VtKli"J.:t'Stdtl kavt· l ~ in hn~t· tfh"hlht•· 
t\t•n Uil It' j.!t'VI' II ail It ht'WIUII'I-~, tli1• Vt' I"Vttl · 
J.:t'IIS hi j th• d tt(•·hf'l ·7.df Wtllkt•l kanl ·l' ll · 
klart' l'l'l ' lah-wnniiiJ!,t'll a .llt,.dt ;lflt·n . V.tn 
Wi_in.:a.anh'n kwalilin•t•rt ht·t ;tis Wt'J!Wt'tjl· 
.udtifl•t"lllttr. ' IJ:m hdt ,,. ~\'I'll ;u·duh·•·t 
nu·,·r nmli~o: . l:utl;ll k.m nit•t. Willi I .tllt•t•n tit• 
.udtih•t"l k.lll cit• _juh.tt' VIKIIW;I.llth•n Sdii'Jl• 
ll1.' 1l VtHif tiUlll l.:t :l llt WUIIIIIJ!Ilt'hl't' f t' ll lll'l"· 
~:t"llrnik . lll• l 1.1jn 1111 tl(' t' t"nllnntt•n rn h't 'h· 
IH"IIh'll tlit• llt'~liS~I." II UVl' f diKlJ' I'll 
ht"ll!t'hluill . t•nclit• h~..·hht.' llll' wl.'ini~o: IMI-!•'J:"-' 
11111 tlat J.!tlt"tl It' ktctHU'II ht•umtll'lc·n . 
));l;'l fUIIl " \' ittt\ lk ll,lt lU't"hih•c"lt'll IIUH'II"II 
wnukn ill}!t'' f h ,lkt•ltl h ij tit• afwt•J:iiiJ! sln"Jl· 
ht' t f!t'ltt mk. tin~ Yt"t•l t' t' lth•r in lwt huuw· 
pmtt'S cl .tn 1111 . j,• t.ull 7.11'11 d;ll tl ;m tnttul('t" 

J.!t'lttntwrn wuukn .:••!ilnnr•t . l:n tlan k;mtk 
~hHIJl).!Uif, clit• Wl'l;'f tll"l'iJ!I It' Ulltsl.l,lll , Will"· 
til.'ll Ylllll"klllll\' 11· . 

(;t•7.it•ll 7.ijn p!t•itiiWJi YC\111" h-J:t' t";t'"'"ti"S j~ 

V;,u Wijn~o: ;• ;mkll lt'Vfl"clt.·n tl.tl tl(' 1•1idu 
0111 in c~..·n woninJ,: otltijd s:~nit ;1ir c..·n 
rcc-hthluk mt•c It• lcvrrcn. ,.r.1ks ;r.;tl 

i nll'fl"~~ :. nt. lkl wrpl it hi jt' ab 
p:mij tt· ki"-'l.t'11 . Mi~~~·hit· n ,-;•a k jt· 
''t•clr:u-htrn kw1j1. m.t.lr .it' k1 ijJ,:t t• r 

pit•l('f IIU' I jc.• Vilk nmr.:;t.-.t'. 

J••lw C:tblt•rs 
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Deze column is tot stand gekomen 
door de medewerking van SUPpor-t, 
sektie Produktie & 
Uitvoeringstechniek 

DUURZAAM BOUWEN, EEN 
INVESTERING IN DE 
TOEKOMST 
DOOR SAMENHANG EN 
SAMENWERKING 

Door: Prof.ir. J. Stuip, Bijzonder 
hoogleraar Technische Universiteit 
van Eindhoven, vakgebied 
Technologiebeleid voor de 
Bouw/Directeur Stichting CUR 

Duurzaam Bouwen 
De coordinerende bewindsman voor de 
bouw, Staatssecretaris van het 
ministerie van VROM, de heer Tommel 
heeft zaer recent het onderwerp Duur
zaam Bouwen (DuBo) uitdrukkelijk op 
de politieke agenda geplaatst. Een 
aantal jaren geleden ward in hat kader 
van hat Nationaal Milieu Plan (NMP) de 
bouw - naast ondermeer de landbouw 
de industria, de consument- duidelijk ~Is 
nieuwe doelgroep van het milieubeleid 
aangemerkt. De doelstellingen van hat 
algemene milieubeleid konden letterlijk 
worden vertaald naar de bouw: 

sluiten van stofkringlopen in de 
keten van grondstof-produktie -
produkt-afval en de erbij horende 
emissies (ketenbeheer) 
besparen van energie tezamen 
met efficiencyverhoging en het 
lnzetten van duurzame energie
bronnen (energie-extensivering) 
bevordering van kwaliteit van 
produkten en produktieprocessen 
met hat oog op langere benutting 
van stoffen in de eoonomische 
kringloop (kwaliteitszorg) 

In hat Nationaal Milieu Plan werden -ook 
voor de bouw- "targets" voor de 
komende jaren geformuleerd. Er werd 
een structuur ingericht om te overleggen 
met betrokken partijen uit overheid en 
bedrijfsleven over de manier waarop de 
targets gehaald zouden kunnen worden : 

. hat Milieu Beraad voor de 
Bouwnijverheid (MBB). 

Hat begrip Duurzaam Bouwen heeft 
eerst enige verwarring gezaaid, maar 
misschien was het ook een briljante 
truck van de overheid om aandacht voor 
hat onderwerp te vragen. Duurzaam 

had in de bouw reeds lang de betekenis 
van "lang mea gaan·. Uit het oogpunt 
van kosten werd er reeds duurzaam 
gebouwd. De nieuwe betekenis van 
duurzaam (vertaling van het engels 
woord sustainability, wat niet hetzelfde 

· is als durability) heeft betrekking op het · 
leveren van een bijdrage aan een duur· 
zame ontwikkeling van het milieu, een 
veal bred ere orientatie dus dan aileen 
op het betreffende bouwwerk of 
onderdeel daarvan. Onder een 
duurzame ontwikkeling van het milieu 
wordt dan verstaan een zodanige 
ontwikkeling die hat mogelijk maakt dat 
kan worden voorzien in de behoeften 
van de huidige generatie zonder 
daarmee voor toekomstige generaties 
de mogelijkheid in gevaar te brengen 
om ook in hun behoeften te voorzien. 

Samenwerklng 
Staatssecretaris Tommel, 
coordinerende bewindsman, benadrukt 
dat Duurzaam Bouwen aileen door 
samenwerking van qlle betrokkenen kan 
leiden tot resultaten. Samenwerking 
tussen bouwpartners zodat de commu
nicatie wordt versterkt en het "collectief" 
kennisniveau wordt verhoogd. Nieuwe 
kennis is nodig en er moeten zijn 
nieuwe technische grondslagen worden 
opgesteld op grond waarvan afspraken 
gemaakt kunnen worden tussen 
bouwers en bouwopdrachtgevers. 
Tommel maakt in zijn Plan van Aanpak 
onderscheid tussen: 

Harmonisatie van kennis en ervaring 
De vela initiatieven en de veelheid van 
definities voor Duurzaam Bouwen 
moeten .worden geevalueerd, worden 
gewogen op "rijpheid van de kennis" en 
toegankelijk en geschikt worden 
gemaakt voor "oneindig hergebruik". 

(korte termijn) Realisatie van feitelijk 
duurzame bouw · 
Na de experimenteerfase van de 
afgelopen jaren moet toepassing in de 
bestaande bouw en in de nieuwbouw 
door bouwers, toeleveranciers, 
detailhandel en woonconsumenten een 
"(volume)schaalsprong"tewe.eg 
brengen. 

(op de lange termijn gerichte) 
Consolidatie van opgedane kennis en 
ervaring 
Verankering van de kennis in bouw
voorschriften, implementatie in plannen 
voor ruimtelijke ordening. 

Prepareren op de toekomst 

ll'JITI 
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lnvesteren in nieuwe 
inzlchten, kennis en 
innovaties, verbetering van 
milieu-informatie en 
inbedding in het onderwijs 
(van universiteit tot leerling 
bouwplaats). 

Veer al deze vier sporen van het nieuwe 
Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen 
krijgen twee milieuthema s bij voorrang 
de aandacht: energiebesparing en 
water in de gebouwde omgeving. Dit 
laat onverlet dat lopende afspraken over 
milieu-targets neg even belangrijk zijn: 
grondstoffenketenbeheer (hergebruik 
van materialen), energiebeperking 
(onlangs vastgelegd In de Energie 
Prestatie Norm, EPN), bevordering 
kwaliteit en levensduurverlenging van 
nieuw en bestaand werk. 

Verder wordt er onderscheld gemaakt 
naar (schaal)niveau, te weten: 

Beleidsniveau 
Op lokaal niveau worden 
vale (beleids)instrumenten 
ingezet om duurzaam 
bouwen te bevorderen. De 
grote en middelgrote 
gemeenten met vee! 
nieuwbouw zijn daarbij 
voorlopers, die een stevig 
beleid hebben ontwikkeld en 
actlef zijn op hat gabled van 
zowel energiebesparing, 
waterbesparing, 
materiaalgebruik als hat 
scheiden/Verminderen van 
bouw- en sloopafval. De 
middenmoot is net bezig of 
is lets van plan. en er zijn 
gemeenten die om wat voor 
reden dan ook een 
afwachtende houding 
hebben en nog niets hebben 
ondernomen. Zij zullen 
worden gestimuleerd om ook 
actie te ondernemen. · 

Stedebouwkundig niveau 
De aandacht voor water bij 
stedebouwkundige 
planontwikkeling is greet. 
Ook staat op 
stedebouwkundig niveau het 
thema natuur en green, en 
dan vooral de beheerfase, 
meer in de belangstelling. 
Binnen het them a 
verkeer/mobiliteit is de 
aandacht voor autovrij, -arm 
en -luw won en in 
ontwikkeling. 

Gebouwniveau 
Het aanvullen van de 

standaardbesteksystematlek 
(STABU) voor de woning- en 
utiliteitsbouw met een duurzaam 
bouwen module is een stimulering 
van duurzaam bouwen. Daarbij 
worden eveneens enkele 
praktijkgerichte handreikingen 
uitgebracht, zeals een 
milieugericht programma van 
eisen voor kantoren en een 
vertaling van de milieutaak
stellingen tot modelwaarden op 
hat niveau van bouwprojecten. 

Materiaalniveau 
Milieugerlchte produktinformatie 
aan de hand van een levens
cyclus-analyse is In ontwikkeling . 
Vooruitlopend op daze 
produktinformatie is in het veld 
een aantal checklist-achtige 
instrumenten uitgebracht. 

Samenhang . 
Hat is duidelijke dat er sprake moet zijn 
van samenhang tussen a! deze sporen, 
them a s en 'SChaalniveaus om te 
voorkomen dat hat eenzijdig 
benadrukken van een enkel 
(milieu) aspect ten koste gaat van de 
totaal kwaliteit van duurzaam bouwen. 
Bij de concrete uitwerking dient het 
voorkomen van die eenzijdigheid greta 
aandacht te krijgen. Tot neg toe richten 
zich diverse methoden op de 
milieubelasting •sec", geen rekening 
houdend met hat felt dat hat milieu ook 
een incasserend vermogen heeft, een 
herstellend vermogen (men spreekt 
soms ook van milieugebruiksruimte). De 
natuur kan zich herstellen van een 
be lasting of zelfs van een "beschadi
ging". Het tempo van herstel is meestal 
vee! trl:tger dan de belasting. Zo kennen 
we bijvoorbeeld de zand- en grindwin
plassen, daar ontstaan waterpartijen 
omdat er meer zand en grind gewonnen 
wordt dan hat milieu, de rivier aanvoert. 
Maar bij hout is hat tempo van de 
aanwas veal groter en bij beheerst 
gebruik van hout kan men kap en 
aanplant (op den duur) in evenwicht met 
elkaar brengen. 

Een ander aspect dat bij de 
milieudiscussies nog onvoldoende 
aandacht krijgt Is het felt dat er geen 
rekening wordt gehouden met een 
positieve invloed op het milieu door 
realisatie van een bepaalde 
"bouwkundige voorziening". Zo zal 
bijvoorbeeld een betonnen vloeistof
dichte vloer in een garage voorkomen 
dat het grondwater (ten gevolge van 
mors van olien en venen) wordt 
verontreinigd, terwijl de vloer op zich 
een aanslag doet op de voorraad zand, 

grind en cement, hetgeen als een 
milieubelasting word! gezien. 

Besluit 
Binnen VROM is een projectbureau 
"Duurzaam bouwen" opgericht met als 
opdracht het in september 
gepresenteerde "Plan van aanpak, 
duurzaam bouwen" tot uitvoer te 
brengen. 
Uitgangspunt van het "Plan van aanpak, 
duurzaam bouwen· is dat de omstan
digheden op dit moment dusdanig 'zijn, 
dat duurzaam bouwen op grote schaal 
kan worden toegepast. De aanpak is er 
op gericht duurzaamheldsaspecten een 
sterkere en op termijn vaste positie te 
geven In de besluitvorming over de 
inrichting en het gebruik van de 
gebouwde omgeving. 

Oat de universitelten en 
kennisinstellingen in het algemeen 
hierbij een greta rol spelen, ligt voor de 
hand. Om het Plan van Aanpak 
Duurzaam Bouwen nog beter te leren 1 

kennan, organlseert SUPport in januari 
een studiemiddag, waarop de 
verantwoordelijke programmaleider van 
het ministerie van VROM, Ievens 
plaatsvervangend directeur-generaal 
van de Rijksplanologische dienst, drs. 
F.H. van der Veen, een belangwek
kende inleiding zal houden. Nadere 
aankondiging van precieze plaats en 
tijdstip volgen. 

Gouda, 25 oktober 1995 



Nieuwbouw, verbouwen 
freno· atie 

Duurzaam bouwen moet gewoon worden in Nederland, zo will en 

milieuminister De Boer en haar staatssecretaris van huisvesting 

Tommel, en ze stuurden een Plan van Aanpak naar de Tweede Kamer. 

Van watersparende douchekoppen tot ventilatie met warmteterug

winning, genoeg keus. De bouwpartners kunnen met het plan wei 
uit de voeten. Het mag aileen nog wat minder voorzichtig. 'Mogelijk
heden zat.' 

Margit Warm ink 

D 
at duurzaam bouwen nog niet voor iedereen gewoon is, 
blijkt uit de belangstelling van regionale kranten voor dit 
fenomeen. Met grote regelmaatverschijQen er krantear
tikelen over pas opgeleverde huizen met de woonkamer 

en een serre op het zuiden, gelegen in een prestigieuze nieuw-

bouwwijk waar de auto wordt geweerd ten gunste van de fiets 
het openbaar vervoer. Was dit echt de dagelijkse praktijk, dan 
niet iedere ijverige ambtenaar of projectontwikkelaar een 
richt naar de media sturen, elke keer als er een duurzaam uut>wt·n·• 

project zijn voltooiing naderde. Kennelijk is het nieuws. 
Zo niet voor de ontwikkelaars, bouwers en gerneE~ntc~an1Dt<enot-1 

ren die dagelijks in de weer zijn met het toekomstige 
naal van Nederland. Bij de planning van nieuwbouw speelt 
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orienta tie ten opzichte van de zon een steeds grotere rol en de wa
tersparende douchekop en de hoogrendementsketel zijn niet 
meerweg te denken uit de praktijk van aile dag. 

Het Plan van Aaripak Duurzaam Bouwen, dat begin september 
door staatssecretaris Temme! van Volkshuisvesting naar de Twee· 
de Kamer werd gestuurd. bevatte wat dat betreft dan ook weinig 
opzienbarende vondsten. Het meest opvallende aan het plan is de 
plaats die het milieu gaat krijgen in de ontwikkeling van nieuw
bouw, zowel woningen als kantoren, in de zeer nabije toekomst. 
Nog dit jaar komt er een wijzigingsvoorstel voor de woningwet om 
milieu aan de bestaande uitgangspunten · veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid, en energiezuinigheid · toe te voegen. Maar er 
wordt niet aileen naar de nieuwbouw gekeken. Een dee! van de 
huizen die er nu al staan, kunnen bij duurzame renovering in aan
merking komen voor subsidie. 

Een binnenkort te verschijnen pakket van maatregelen, samen
gesteld door een aantal brancheorganisaties in de bouw, geeft de 
betrokken partijen concrete aanwijzigingen op het gebied van on· 
der meer grondstoffen, materialen en water· en energiegebruik. 
Dit zogenaamde dubo-pakket is gebaseerd op de huidige stand van 
zaken op het gebied van duurzaam bouwen. Ontwikkelingen op 
het gebied van kennis en techno Iogie zullen leiden tot aanpassing , 
van het dubo-pakket. Een informatiepunt zal aile kennis over 
duurzaam bouwen verzamelen. toegankelijk makeP. voor de be
trokkenen en actualiseren wanneer nodig. 

Maar met goede bedoelingen aileen wordt het Plan van Aanpak 
nog geen succes. Er staan nog vee! deuren open. Het ontbreekt 
nog aan een duidel ijke milieudoelstelling die de betrokken partij· 

stimuleert werk te maken van de papieren plannen. Zo'n doel
zou het ook mogelijk maken om na een bepaalde tijd te 
water is bereikt. Verder is het dubo-pakket nog niet inge-

en te vrezen valt dat het ambitieniveau erg laag uitpaJ..:t. Bo
••cuu•cu is er nog vee! discussie over de hamvraag: wat is duur· 

Pietcr Hameetman. projectontwikkelaar en lid van de 
voor Jntegralc Biologische Architcctuur. is vooral over 

vraag bezorgd: · Mijn eerste reactie was cr ccn van ve rbazing 
dit van het Ministc rie van VRO M komt. want de bedoelingcn 

'Maar nu ik er meer over heb gehoord 
en gelezen maak ik me zorgen 

over de normering; 
over hoe bepaald wordt welke materialen 

duurzaam zijn en welke niet.' 

echt goed. Maar nu ik er meer over heb gehoord en gelezen 
ik me zorgen over de normering. over hoe bepaald wordt 
materialen duurzaam zijn en welke niet. De Jaatste jaren 

· n steeds meer gemeenten gaan werken met de Handleiding 
au•clui·zaJme Woningbouw van de sEv (Stuurgroep Experimenten 

red.) . Met deze checklist kun je a! op de tekenta· 
een ontwerp beoordelen. Aan de hand van een puntentelling 

je in een oogopslag zien hoe duurzaam de woning is ge-

Vol gens Hameetrnan heeft de sEv deze checklist samengesteld na 
nauwkeurig onderzoek naar aile facetten. 'Maar deze normering 
stuitte op nogal wat tegenstand uit de hoek van de industrie. De 
producenten van materialen die niet al te best scqorden, waren 
met die uitkomst natuurlijk niet zo blij. De Vereniging van Fabri
kanten van Kunststofleidingsystemen, onder meer pvc-buizen, 
liet daarom een tegenonderzoek venid1ten waaruit bleek dat 
produkt helemaal niet zo milieuonvriendelijk is. Met dit wapen 
de hand werd vervolgens de betrouwbaarheid van de sev en 
checklist in twijfel getrokken.' 

Hameetrnan is bang dat dit soort weerstand de uiteindelij 
lijst die wordt vastgesteld door VROM, negatief zal beinvloe<len .. l 
'De recent verschenen nieuwe handleiding van de sev is a! 
zins aangepast onder de invloed van de producenten die hun 
koopcijfers zagen kelderen. Alles wordt nu weer opnieuw 



zocht en ik ben bang dat door de druk van de economische be Ian
gen de uitkomst minder gunstig is wat duurzaamheid betreft. Een 
voorbeeld is de bitumineuze dakbedekking, die teermatten voor 
platte daken. Dat wordt nu gebruikt als ware het net zo goed als 
EPDM-rubber. En dat is beslist niet waar, EPDM-rubber gaat dertig 
totveertig jaar mee, bitumen zo'n vijftien jaar. Over dergelijke ver
anderingen maak ik me oprecht zorgen. Ik heb de indruk dat we 
een stap achteruit doen. En dat terwijl er bij de lagere overheden 
net consensus begon te ontstaan over het materiaalgebruik', a!dus 
de projectleider. 

Omdat ernu meerdere checklisten voor normering naast elkaar 
bestaan, zou het volgens Hameetman een verbetering zijn wan
neer de staatssecretaris een lijsttot de norm verheft: 'Oat komt ten 
goede aan de duidelijkheid. Maar het spreekt voor zich dat die 
norm dan niet mag verwateren.' 

Behalve een duidelijke standaard voor duurzaamheid kan er 
ook op andere terreinen winst worden geboekt. 'Ais de staatssecre
taris een stap vooruit zou willen doen, dan zou ik we! wat zien in 
een greene hypotheek. Duurzame woningbouw moet worden ge
stimuleerd.' Het is de ervaring van Hameetman dat mensen niet 
vragen om bijvoorbeeld zeer energiezuinige woningen: 'Men 
denkt vaak dat het om experimenten gaat en dat vinden vee! men
sen eng. Ik denk datdeze mensen we! interesse zouden hebben als 
er een goedkopere, groene hypotheek zou bestaan, speciaal voor 
huizen die a an bepaalde duurzaamheidsnormen voldoen. En daar 
kun je dan natuurlijk het beste de sEv-checklistvoor gebruiken.' 

Fl ip Kolet, beleidsmedewerker Duurzaam Bouwen van de ge
meente Rotterdam, ziet positieve pun ten in het plan, maar vindt 
net als Hameetman nog teveel onduidelijk. Hem gaat het vooral 
om de achterstand die het plan nu 
al heeft: 'Het Plan van Aanpak is 
sterk op de markt gericht en dat 
vind ik goed. VROM heeft uitge
breid geinventariseerd om een 
beeld te kri jgen vm duurz;~am 
bouwen in de praktijk. Maar die 
inventarisatie is alweer'anderhalf 
jaar oud en is dus alweer geda
teerd. De ontwikkelingen in het 
land gaan in een hoog tempo 
door. Ook bier in Rotterdam. Het 
landelijke informatiebureau zal 
dan ook een zware taak op de 
schouders krijgen om die ontwik
kelingen bij te houden', meent de 
beleidsmedewerker. 'We werken 
nu aan onze eigen nota Duur
zaam Bouwen, die zeer binnen
kort uitkomt. Als het gaat om de 
lokale bouwmarkt blijken ergrote 
overeenkomsten te zijn tussen 
onze nota en het plan van VROM. Maarer blijft nc;>gergveel door de 
gemeenten zelf in te vullen.' Kolet blijft vooral zitten met typisch 
grootsteedse thema's die te,maken hebben met de grote omvang 
van gebouwen en de bestaande woningvoorraad. Deze thema's 
worden in het plan genoemd als onderwerpen die aangepakt gaan 
worden, maar hoe blijft nog onduidelijk: 'Maar het is niet zo dat we 
kunnen doen wat we willen. De sturing van de financiele midde
len is streng, daarin hebben we.geen vrijheid. Het zou een verbete-

ring zijn wanneer de lokale overheden bijvoorbeeld zelf konden 
bepalen welk bedrag ze willen besteden per woning. Dan kun je 
duurzame renovatie integraal aanpakken, waardoor geld en miq
delen elkaarversterken.' 

Kolet denkt dat VROM een grote stap voorwaarts kan doen door 
meer duidelijkheid te verschaffen over het lange-termijnperspec
tief: 'Het lijkt erop dat de staatssecretaris de stand van zaken in de 
grote steden wil consolideren om zich vervolgens te richten op de 
situatie elders.' Hoe gaat het Rijk de gemeenten ondersteunen die 
duurzaam bouwen naar een hoger plan willen tillen en hoe wordt 

'Het lijkt erop dat de staatssecretaris 
de stand van zaken in de grote steden 

wil consolideren om zich vervolgens te richten 
op de situatie elders. 

Hoe wordt gewaarborgd dat de grote steden 
hun voortrekkersrol 

kunnen blijven vervullen?' 

gewaarborgd dat de grote steden hun voortrekkersrol kunnen blij
ven vervullen?, wil Koletweten. 

Voor de bestaande huizenvoorraad zijn er doordit plan juist moge
lijkheden geschapen. VROM steltperwoning 2500 gulden beschik

baar voor in totaalss ooo wonin
gen, mits duurzaam gerenoveerd. 
Oat is goed nieuws voor de achier
ban van de Woonbond, meent Ga
brielle van Asseldonk, beleidsme
dewerker van deze huurdersbe· 
langenorganisatie die 180 ooo 
!eden telt. 'Wij juichen het pro
moten van duurzaam bouwen al 
tijd toe, maar dit plan is boven
dien heel leuk voor onze achter· 
ban. De subsidiemaatregelen van 
de laatste jaren waren voomame· 
lijk gericht op nieuwbouwwonin
geri en daar kunnen wij niets 
mee. En dat terwijl de jaarlijkse 
uitbreiding in het niet valt bij de a! 
bestaande woningvoorraad. Daar 
is in dit Plan van Aanpak oog voor. 

~ Huurders kunnen nu naar hun 
j corporatie stappen en ze wijzen 

op de tegemoetkoming in de 
meerprijs van duurzaam renoveren.' 

Toch kan er nog meer vooruitgang worden geboekt in de toe
komst. denkt ook Van Asseldonk: 'De volgende sta p zou voor ons 
liggen in een uitbreiding van de maatregelen naar het binnenmi· 
lieu. Door een verkeerd gebruik van materialen kan de gezond
heid worden beschadigd, zoals in het geval van isola tie waarbij de 
luchtkwaliteit achteruit kan gaan. Er zou meer aandacht moeten 
zijn voor de signalering daarvan. Verder zou een verhuurder ook 
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op langere termijn de voordelen 
van duurzaam renoveren moeten 
kunnen inzien. Nu worden de sub
sidies afgerekend zodra het karwei 
geklaard is. Met fiscale maatrege
len die gedurende langere ti jd voor
delen opleveren kun je verhuur
ders ookover de streep trekken.' 

'We staan achter het verhaal. 
partijen zeals de schilders en 
mensen die meteen weer 
kunnen wonen in zo'n huis.Je 
wei een huis anders wil!en Maar met een bed rag van 2500 gulden 

kun je niet zoveel. ren, maar zij moeten er ook 
maal achter staan.' Een ventilatiesysteem 

met warmteterugwinning kost 
al drieduizend gulden.' 

De financiele onderbouwing 
het plan blijkt over de gehele 
de meeste vragen op te roepen. Het gebaar van 2500 gulden per ge

renoveerde woning waar Van Assel
donk blij mee is, krijgt niet meer 
dan een lauwe reactie van Kees Kemps, directeur van stichting de 
Woonstad in Til burg. Een Jeuk gebaar, maar dan nog wordt duur
zaam verbouwen een te kostbare zaak voor zijn woningcorporatie, 

hij : 'Ieder huis van 25 jaar of ouder krijgtvan ons een groteop
Dat kost ons 25 ooo tot 30 ooo per huis. Dat is een gi

l!;diuu~uu: opgave en daar heeft de corporatie geld voor gereser
Een waterbesparend toilet, een ketel met een hoger 

lrena•em,ent,dat is allemaal standaard. Maar dak- of vloerisolatie is te 
, daarvoor is een financiele bijdrage nodig.' 

Vooral experimenten en maatregelen die nog niet op grote 
worden toegepast zijn duur. Daar moet geld bij, vindt 

'Wij hebben bijvoorbeeld een kleinschalig experiment 
waterbesparing, dat meer geld kost dan gemiddeld. Met dat 
kosten moet iets gebeuren als je de dynamiek wilt houden in 

ontwikkelingvan duurzaam bouwen. 
Dater milieuvriendelijker gebouwd moet worden vindt Kemps 
___ ___ ,c---- --.. -· dat hoeft de staatssecretaris hem niet meer te ver-

er wordt aJ zoveel op het bordje van de woningcorpora
ltie·s gesc:hove11. 'Erzijn aJ zoveel zaken waarwij rekening mee moe

houden. De huurprijs mag niet hoger, de mensen willen een 
woonoppervlak. het liefst in een tuindorp. Maar tegelijker

moeten wij wei compact bouwen. Dat kan niet allemaal samen 
de kosten stapelen zich op. Als corpora tie zullen we prioritei

moeten stellen en daar moeten we wei de ruimte voor hebben. 
we moeten met z'n allen hogere woonlasten accepteren.' 

· Een terrein waar nog nauwelijks naarwordt gekeken en waarvoi
Kemps een volgende stap voorwaarts zou kunnen worden ge
' is het regulier onderhoud: 'Het gaat bijna alt ijd over nieuw
en renoveren, maar de normale onderhoudswerkzaamheden 

tot nu toe vergeten. Je hebt dan ook te maken met andere 

financiele pri.kkel is te laag, 
meerprijs te hoogenhetis de 

of de meerkosten zich op langere tennijn terugverdienen. Duur
zaam bouwen wordt daardoor een proces van lange adem. De prij
zen van duurzame materialen en technieken zullen dalen als de 
vraag stijgt en de produkten verbeterd worden. En wanneer de ver
vuiler gaat betalen zullen de verschillende offertes zeker anders 
uitvallen, ten gunste van duurzaam bouwen. 

Maar voorlopig is daar nog geen zicht op. Rob Goos, projectont
wikkelaar bij Geelen b.v. , verwacht dan ook niet dat kopers van 
nieuwbouwwoningen zich in rijen zullen opstellen voor duur
zaam gebouwde Q.uizen. 'We staan achter het verhaal, het 
van Tommel is op zich uitstekend. Ik denk dat de meeste mensen 
dat zullen vinden. Maar een bedrag van 2500 gulden lijkt mis
schien vrijgevig, in de praktijk kun jeer niet zoveel mee. Voor een 
standaard nieuwbouw waning heb ik de meerprijs van duurzaam 
bouwen berekend op ongeveer 25 .000 gulden. Een ventilatiesys
teem met warmteterugwinning kost al drieduizend gulden.' 

Ermoetdan ook meergeld beschikbaar komen, vindthij: 'In de 
sociale woningbouw moet de huur rond de 700 gulden per wa
ning komen te liggen. Waannee moet je dan duurzaam bouwen? 
Dat is totaal niet realistisch. En in de duurdere marktsector liggen 
de mensen meestal niet wakker van een paar tientjes stookkosten . 
per maand extra. Maar wei van tienduizend gulden ineens 
een vegetatiedak. Het begrip duurzaam bouwen moet nog inge-. 
burgerd raken en daar kunnen de overheid en de milieuorganisa
ties aan werken. Tot die tijd zijn de doorstroombegrenzer en dub
belglas standaard, als het maarniet meer kost. Maar kom je aan de · 
portemonnee van de mensen, dan blijkt het opeens niet meer zo 
belangrijk',meentGoos:t.. 

·: ;i.~~; ... : 

Margit Wam1ink is freelance joumaliste 
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Tij d duurzaamh · d 
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" ... vraagt om innovatieve ontwlkkelingen" 
Ir. A.J.M. Siemes studeerde in 1973 af aan de T.U. Delft, 

in de richting civiele techniek metals hoofdvak 
constructieleer en bijvak materiaalkunde. Daarvoor deed hij 

· H.B.S.-B en H.T.S. Weg en Waterbouw. Zijn huidige 
functie bij T.N.O. Bouw, als wetenschappelijk medewerker 

op de vakgebieden bouwmateriaalkunde, milieu en 
metselwerk, volgde op diverse andere. Zo was hij 

achtereenvolgens aspirant octrooigemachtigde bij N.O.B., 
wetenschappelijk medewerker betonconstructies, 

sectieleider mechanisch en technologisch 
materiaa1onderzoek afdeling Bouwmaterialen en hoofd 

afdeling Beton bij I.B.B.C.-T.N.O., en wetenschappelijk 
medewerker afdeling Constructies bij T.N.O. Bouw. Verder 

is ir. Siemes actief in diverse commissies en besturen. Hij 
is secretarjs van het Sectiebestuur Bouwmaterialen van de 

Bond van Materialenkennis, lid van onder andere het Stuvo, 
Stutech, Stupre, S.T.W. en de Studiegroep Risico-analyses, 

en hij is delegate van het Rilem. 

Gerelateerde artikelen, respectlevelijk: 
* "Er ontbreekt een drijvende kracht om secundair 

materiaal te gebruiken", "Sloop & Recycling", nr. 4, 1995. Bladzijde 43 
I 

*"Het gonst van onderzoek naar reststoffen in beton", 
"Betonkrant", nr. 11, 1995. Bladzijde 44 

42 



Blokl 
*"Ecologisch gunstig begroende daken hebben goede 

geluidsisolatie", "De Dakdekker", m.ll, 1995. 
*"Milieu-aspecten van dakbedekkingen", 

"BouwWereld", nr. 20A, 1993. 
*"'Meebouwen' aan een beter milieu", bron onbekend. 
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De inzet van secundair beton 

valt tegen. Het granulaat, 

gewonnen uit bouw· en 

sloopafval, vindt haar weg in 

nog te geri nge mate naar het 

nieuwe bouwwerk. Daar 

waar iedereen bewust wordt 

van de noodzaak tot zu inig 

omspringen met de eind ige 

natuurlijke hulpbronnen, li jkt 

de beton industrie achter te 

bli jven. 

Ron~d \'a.n Bockho\'C 

0 1RECTEUR IR. 0 . 5 TOELHORST 

VAN DE BETONVERENIGING: 

11 r--~t r. ___. 

E 
en (>(rc:r milieu beginr 

ogcnschijnlijk nic:t bij 
jaclf, mm bij abs-

tr Jctcrc tKgrippen als 'de: 
m:~rk,'. Dirccu~·u r ir. Dick 

Snlt'lhom \"an de Btlonvc:r
,·niging gctft c:cn bedd \'an ..Jc 
m~p.mningcn van tijn ,·crcni

g:ing met bctrc:lling rot hct 

g..:bruik vJn S«undairc bouw
m:m·rialen. ~ Hct bcvordcrcn 

' 'Jon \."CO vcroanrv.·oord gcbruik 
\ ',Ill heron is c:e:n van de 
h ... ,r'dJodcn \'.lll de \'crcni
:;m~. En nouuurlijk is d:an de 

zurt: \ 'POT her milieu ccn 
hd~ngrijkc f:.,tor", mccnt 
Slt~o~.·!hum. "Hct is onzc r.u.k 

••Ill rt·chni\Ch onJcrzot:k rc 
,·..:nKhrcn n:ur de mogdijk

lw.l\·n en hicrovtr ontc led en 

a.• in tOrmcrcn. Hcrgcbruik is 
lliL~ n~n ra2.c \'ln de b . .autc 

pft· r: . De houw hccft ha;ar 
\ l";.JIIlWOOtddijkhciJ :al \"TOCg 

nn,!,·rkrm. hrt is nic:t icts \':1.0 

,k l.1.1t:t.1C tic:n, rwintig j;ur. Er 

, :: in ;;,·~t\'t'l.lS ~kcnd .'·anuit 
.!c :. •~,·n rwmug wa.1r1n :aJ 
·,,l·rJ ::cwerkt met tOC1b.gm3-
h.·n.tll'n uir d;ak. N:a de oorlog 
w .H,·:t ' de: \'loc:rcn en WJndcn 
, .. 1n iwr::~·hruikrc matcrialcn 
;!l"lllol.lkt, M 

MARKTMECHANISME 
\'\·,.,k, llll' l wcrk mo~kcn· i1 rt.·n 

1-,·;.:.rir in dC' bouw. Jaarlijks 
wu1Jt cr tiC'n milj:~.rd hbidu: 
m~·t\'f ~·ton in NeJcrla.nd 
;.:,l•ruiLr. ~u tou jc \'crwach
l l'll d.n c:r scccds mccr nn 
da,· hoe,·cdhcid uit rtn 
krin~loup \'an bouwmateri.J· 
h:n ,·oolukornc. Her is, tekcr 
,.,klr ,Jc: \'crwcrkendc indus-

eric van bouw- en sloopafva.l, nog steWs vecl rc 
wcinig. 

Volgcns de btronvcrcniging is hicn•oor hct 
markrmcchanismc \'crantwoorddijk. Srocl
hom: "De prijs is mecstal allcs bcpalcnd. Her 
ma.rkrmechanismc mott mtcwcrken. Dar cr 
her~bruikt wcrd in hct ,·crlcdcn kwam ook 
\'OOrt uic economischc ow:rwcginscn. Er on l
brcckr moment eel een drijvcndc kncht om 
sc:cundlir materiaal tc gtbruikrn. Hct g.1:u de 
bouwer crom hoc hij voor Je l.ngstc prijs hct 
matc.riaaJ kan \'C'tkrijgcn ... 
De beronvcrcniging voch zich wei veranrwoor
Jclijk \'OOt een berer milieu en blijfi ,·olgt'nS 
Sroclhor" in ieder gC\·:al nicr leidzum roczicn. 
De in m~an gcorg:;tni~erde m:uegische confc· 
rcmic 'prt\'entie en hergcbruik van bouw- en 
sloopafn.J' is hicr ecn \'OOrb«ld '"an. Tcchni
sche bdcmmeringcn \'OOr her gcbruik \'a n 
w:aJnd.aire m~rerialcn tijn cr nicr. Srodhom: 
"Van her gcbruikrc bcton in :"l'c:dcrla nd is ruw
wcg t.achtig procem gewoon heron cn rwintig 
proccnt hoog-...·a.udig tocscput bcton. w:~~r;~an 
bij:r:onderc ci.!.Cn worden gesrdd. Her is mosc
lijk rwinris procenr u:cunJ.air m"cria.JI tc 
gcbruikcn \'OUr Jc samenstdling van bc.:ton 
,·oor norm:~.lc toepusingcn ... 
Stoclhom ~«(r :un Jar er '"OOrwaarJcn moe
reo wordcn ~ccreet-rd om her hcrgcbruik rc 
bc'·orJcrcn. De O\'Crhcid zou hier ccn rol kun
nen ~pcle n. De bccon'"Cteni£ins s.cc::ft n:ur -Je 
ovcrhciJ toe ook haar :ad,·iczen. '.&I zijn wij 

fll tuurlijk nice Je enise panij'. 
~1:ur ook bn gctocht worden naar mcthoJL·n 
om 'hc:r proces \'an recycling gocdkt1pcr te 
m:akl'n of her aanbic:Jcn \-;tn de frac:tKt tc pc-r
tC.'(tioncrcn. Brd;,crbcdrijnn zouden kunncn 
dcnkcn :un her IC\·ercn "an c:<acrc fracric.s of 
tC"er schoon gewas~n cindproduktcn. todlt Je 
,·n~chi llc n Husen primair en sec:undair mini
null worden. "Dittou ook Je in,·nrcringcn 
die bcronbcc.hij\'en moctcn docn om het 
sccunl.birc mareri:aa l toe tc passen, ,·erklcincn." 

INSLUIZEN VAN KENNIS De Bcton,·ereni
:;ing doer h:a:ar hc-.!.t om h:aar !eden ,-an kcnnis 

tc voon:ien. Hicrbij spelcn nit uwc milicuvricn
ddijke oplossingcn ook ecn bclangrijkc rol. 
Srodhom: "\t'c verzorgcn spccificke uudicda
gen en ook hct induiten van de huidigc kcnnis 
in her oplcidingspakkct bchoon tot J e .activi
tciten \'lO de Bcton\'crcniging. Van onzc ka.ru 
docn we aJics om iederecn rc informt'rcn, mur 
a.Jn m:uk1mcch:mismcn kunnc:n we niet 
komen. Our hebbcn we gccn grip op." 
Bozc tongcn bc:wcrcn cnige ,·erwcvC'.nheid \':I n 
de he1onind usrric mer de grindlc\'tr.anc:iers. 
waardoor de brckerbcdrij,·cn met hun materi
.aal blij,"Cn zincn. Ml3r d:.Jr heeh Stodhorsr 
nicr \'an gchoord. "Er is seen fin..~nc:ielc :alhan
kclijkhcid ''an Je bc:tonbranchc. 'IX'c tijn ccn 
on:dlunkdijkc \'f:reniging. me t bij\'oorh<-cld 
ook zo'n duiund ledC'n in O\'erhcithdicnst. 
Ons is nic:u bekend O\'er ..:nniJcu:n tusscn 
ondcrncmen ondcrl ing om hi i\'onrhedJ het 
hergcbru ik nict tc promoten. \X•ij hcblxn cen 
andere ver:mrwoordclijkheid en Jie ligt prinuir 
bij hct stimulcrc:n van cen ,·er:~.nrwoord 

gebruik .'" 
In dir Mimulcrcn volgt nu ct:n togcnlJmJc 
'follow up' op ~c S~r:ucnn ,•:~ n m.J.Jrc. MJc kunt 

goc:dc idl·c(n hcblxn. m:w ic: uiml<:rtn is 
weer ccn ..1~Jcrc uak. Binncnkon kijkcn we 
na.:~.r Jc huiJise s1:~nJ ' '30 uk(n.~ 

TOEKOM ST Of de tockomu cr ,·oor de hrt
kcrbcdrij,-c:n n"-'~kJcuris.cr uluic zicn mc:t Je 
kennisO\·erdrac:hc en mili.:ubc:wtbiWordin~ Jie 
de \'Cttniging ~cimuln•Jt , is nos m:ur Jc \"f:IJ~. 
Stoclhoht schcm l'L-n J~re~· t ,·Jn her C1lmpJcx 
33n tlcwren Jit de nlJrkt bcinvlncJcn. '":"'C"cm 
hijnx)fbcdd de discuuics wnJ dc hOfl!:."''Jtcr· 
u:mdcn in Jc !\h..1s. Vuor Jc \'IJJ.\\'Jici bc~t on
dcn suiktc rcgcls. Sinds de O\'crmomingcn zjjn 
weer :allcrlei nrianten hc)rrcckb:a.l1." . 
Ecn alu:rn:nicf w:a~ rbij uitgrl,·cn \':Ill Je ~b.1s 
wordt ''C'rkot.en k:an \'t'd :;rind opJc,·cren hcr
s,ec.n de breker beJrijn:n no~ \ "\·cl hoto!Jhrc· 
kcrs ul bczorgcn. 

JjYBildB !(t~lSh~ rJJil 
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Het gonst van 
onderzoek naar 
reststoffen in 

bet.on 
Beton blijkt steeds opnieuw een bouwstof 
tvaarop teclmologen niet uitgestudeerd ra· 
ken.Alleende CURalheeft in de loop vanzijn 
veertigjarig bestacm ltonderden onderzoeks· 
rapporten gepubliceerd over aile denkbare 
facetten die met beton in verband gebracht 
kunnen worden en het ziet er naar uit dat de 
uerscltijningsfrequentie de komende tijd ai
leen maar zal toe11emen. Tientallen deskundi· 
gen houden zidt momenteel bezig met ltet 
hoogst actuele ondertverp van de vervanging 
van traditionele grondstoffen door allerna
tieve materia len, met name door zogenaamde 
reststoffen. Die vervanging zal een steeds 
klemmender noodzaak vormen, maar om te 
voorkomen dallichtvaardig van alternalie
ven gebruik wordt gemaakt, zuUen de belon· 
wetenschappers nog veeL onbetreden gebied 
moeten verkennen en inpolderen, ook aL is 
daar intussen een bemoedigend begin mee 
gemaakt. 

Detijdwaarin vrijblijvend 
n voornamelijk theore

ti~ch over a.Jternatieven 
als tO<'slogmiddel inb~ton 
kon wnrd<'n gt'<le- libe
re>c:"rd, is rlt>riniticfvoorhij, 
nllt~C'n wordl dnt nog ni«·l 
br~en in nile J.:PI~din~<'n 
~·:1n cl<' bomv. De ontwik· 
I<Piingl'n g:"tap Unn uok t'rg 
sncl, voor sommiJ;es~clo · 
rPn in dE" bouwni)verheid 

ngetwijfeld te snel. AI · 
lcen al het Bouwbesluit 
·ereiste een totale om· 
venleling in het d<>nken 
_n da3r bovenop kw:un 
het rei ornslr~den Bouw
ton·cnbesluil. gcvolgd 
oorcle aclies in het knder 

\'nn h~t Nntionnal Milieu 
beleidsplan Plus (NMP). 
!let NMP-Pius heen dil 
jnnr geleid lot een docu
mentdatdoor:llle koepel
organisnties en branches 
in de bouw, door de op
droohtgevcrs en door de 
bonden, is onclersc'llrt"ven 
en natuurlijk ook door de 
overheid die hel lniliatief 
daartoe had genomen. In 
dat document, voluit Be
leidsverk laring_ milieu
taakstellingen Bouw 1995 
genaamd, verpliohlen de 
pnrtijen zi<."h om bepaalde 

d':ta~~:~;etl:~n~:rs~e:n:g 
die e r op gerichl zijn de 
milieubelnsting, waar
met" bouwnctiviteiten \'C\n 
11<1turc m1 et•mn:lfll J!<' · 
p:1:ud g:1:1n, tot b('p:-t:-.ld_c 
0 \'Cn.•l•ngekurnen nt:-tXI · 
nnungr~nzen tcrug te 
dringen. f.('n zw:tr<' op~~ 
ve eli(' ht't nooc.b.nkehjk 
m~otkl, d:1t er c.Je kornem.le 
jaren zeer intensieve on
derzoekingen worden ge
daan, liefst in zoveel mo
gelijke onder I i nge sa men · 
werking tussentle velc re
SP:trt•hi n~tanlies die ons 
lrmd k<'nl. 

l'ersuipperd 
A:m die s<tmenwl'rl<.ing 
ontlJreekt nag vee I. Pror.
ir. J . Stu1p, diredeur vnn 
cfeCUJl.: .. Hergt'bruik van 
rests loiTen en \'errnind~ 
ring \'all ilfval in cte bouw 

staat weliswaar in he-1 
middelpunt van de be
longstelling bij veel on
derzoekers, maar de a<'li
vileiten in dit veld 1.ijn 
hela:1s sterk vcrsnippcrd . 
Er is belvx~·n(' aan co,\rdi· 
n:-~t if>, oo k <tl nrndat cr in 
h~l huitcnl:-md veel aan 
onclcrzo~k worllt gcdn:-~n . 
Dna rom gMt de CUR zich 
rich len op hel verwezen
Jijken van cen samenhan
gende aanpak. F.n rlnar
rmast gaan we ons nog 
meer inspannen voor een 
doelmatigP ov(>rdrachl 
vnn Uc ontwikk~lde k<>n· 
nis, zodal er zoveel rnoge
lijk men!'en op de hoogl(' 
mken mel de moge lijkhe
den omsecundnire grond· 
stoffen en induslriell• rest· 
sloffen in de bouw toe te 
passen". 

Vooroordeel 
De betonindustrie, zowel 

cenlrales al5 betonwaren
fabr ieken, krijgt te maken 
meteen be leid,dalde toe
passing van allernalief 
toeslagmateriaal sterk sti
muleerl. Oil hangt direct 
sam en m('t de grenzen die 
de overheid wil slellen 
nan de winning van con
ventionele, primaire 
grondsloffcn, zoals zond, 
klei en grind . Het gebruik 
van de zogenaamde gra
nulaire grondstoffen be
droeg in 1990, hetlaotste 

t~e;da:o~~~~g~~;:;~~g 
miljoen ton. Die hoeveel
heid zal in hetjaar2005tol 
maximaal 115 miljoen 
moeten zijn gercduceerd, 
hetgeen inhoudt, dal bij 
een gelijkblijvende be
hoefle de bouwnijverhcid 
25 miljoen ton alternalief 
materiaal meet verwer· 
ken. ,.Om dal te bereiken, 
moe ten wecersta(,·an het 
vooroordeel, dat reststof
fen (>n a fvalprodukte n ei
gcnlijk rnindcrwaardige 
motleri~len ;djn, dt~nllcf:n 
Uij gehrek il<lll l>l•tcr kun
Ol' n wnrcl<>n IOC'f.:C'p:l s l. We 
mocten r<>slsto ff\.' n ge
woon als grondsloffen 
gaan beschouwen, net zo
a ls we dat doen met L'\~Cn 
als gTind en cement ··. al
dus ir. H.P .J .Vercijken, 
adjttn('l -dircc tcur en se
cretaris van deCUn. .. Dat 
houdt nietallccn in,dat de 
industric en de wt>ten
schap z.ich inspannen otn 
hcl helt" veld van mogelij· 
ke tocp<tssi ng van rest 
stoffen in kaart te bre n
gP.n, ma<tr dat ook op· 
drachlge\"ers en nrchitec· 
ten bercid moctcn zijn de 
resultaten van het onder
zoek te bcnutten. In het 
bcstek zal bijvoorbeeld 
moeten staan, dat in het te 

gcbruiken beton 20 pro
<:cn t van hetgrincJ \'C t-v;~n . 
gcn wordt door pu ink or
rels van beton of mctsel 
werk. AannemC'rs Z;ll ;1l 
evcnzecr om medewer
king worden gevraagd. Er 
isonderhen nogalliJd vee I 
argwaan lf'n mmzien van 
alternatie\'e grondsto f
fen . Bogrijpelijk wa nt in 
hel nieu we 13urgcrlijk 
\Vetboek worden zij dui
delijk aan<prakelijk ge
<teld voor hel gehe le 
bouwwerk en ze willen 
dus zekerheid over de so· 
Jiditeit v"n deconstrlll'lie. 
Maar uit bet lpt rlus\'cr 
\'errichleonderzock is ko
men vas[ lc sla::m. ilal 

ind 10 be to n zonderenig 
flSICO ill\ \\'O f en VCf\'iiP

·gen d oor kalksleen. gm
n le~kwartslel en door ge
bro en pujo van belon en 
metse lwerk, dat laa tste 
dan lol ceo hoevee lheid 
van maxi maal20 procent. 
De matcriaaleigenschap
pen van beton ondergaan 
daardoor nauwelijks ver
ondering'". Er bcslaan 
overigens voordic nieuwe 
samenste lling van con
slruclief beton nog geen 
normen. De bestnande 
CUR-Aanbevclingen zul
len le zijner tijd c:-chter tot 
normcn uilrijpcn. 
Het beton- en mcls•l· 
wcrkgranul<t:tl meet wei 
aan bcpaalde voorwaar
den voldoen alvorc-ns het 
als toeslagmnleriaal motg 
word~n geaC'cepteerd . Zo 
mag er geen gips in voor
komen en andere materi-
11len, zo<tls b<tksleen,l icht
en gotsbelon, d:1kparHl<:>n 
en tl•gels mil:tr in bt•perk lc 
mal«•. In dl' CUft-1\anlw-

~~~~';',':~~:~ ~::::~~l ~~~~~~-~~~~ 
meld . Jntu~Sl' ll wonlt nog 
steeds \'Crd~r J!t.'S ludt•crU 
op hct gedmg vrtn l>eton 
waarin puin is verwerkl. 
Zo is het de vraag, hoe dit 
beton zich houdl onder 
zeerlage tcmpcmturenen 
bij g<.>bruik van dooizout. 
Maotr ook al zoudcn <tl die 
onderzoeken po~ilic f uit
vaiiE-n voor loepassi ng 
van pu in,d:m nogg:ml ht't 
n<tluurl ijk m01:1r o m t•t•n 
klein dl•<'l \ ' :lll dl• tutaal 
beschikbnr(' hoevc-l•l llc id 
sloopaf\'al die jaarlijks 
vrijkomt Conge\'ecr 1-1 
miljocn ton). Pc helfl 
daarvrm wordt motnt'n-

~~e~;nb~~o~'fat~~~~~~~-=~ 

werkt en de rest wordl 
ergen!'l gestort. Dilar zal de 
komenUe tienj<tareen op
lossing voor mocten ko
men , <t:1ngezien de over
hei<.J <"t'n terugnameplichl 
overweegt VilO overtollig 
bouwarval . 

l'raagk:lllt 
Puin vnn beton en melse l
werk kan worden bc
sc houwd als hct ''eigen " 
afl'al \'an de bnuw. Hel 
hergebrui k daarvnn 
droagt bij aan het sluilen 
van de kringloop van ma
te rinlen . maar zolang van 
cen groot aantotl andere 
houwrnatcrialen het her
niC'uwde gcbruik econo
misch nog niel annl rt'kke
lijk i~. knn rnocilijk van 
inl('gra:~ l kclenl>cheer 
worden gcsproken. Tech
nisch is het mogelijk stof
fen als glas, gips, asbest, 
hout. etoNero uit te <clec
lto rcn. Hel problcem is ai
leen cJat de vraflgkrml van 
de markt hel voorlopig 
nog l:tatafwctC'n. Toch wil 
de overhcid dnl in hetjaar 
2(100 ongeveer 90 pro<."cnl 
van al het s loop- en bouw. 
af\•al opnieuw indebouw
prod uktie ten•gke('rt. 

Slrenge 
beproevingen 
Naast dat eigen arval zou 
de lx>uw ook afval van an
dere processt'n moehm 
opvangen en verwerken . 
Daarop is allhons helslre
ven van d(' overheid ge
richl. De diverse seclore n 
in de bouw, waarondcrdc 
lw ton im lusl riC' . hcbbcn 
hun mrd('wC"rking cl:t:lr-

~1/1l~~~~~~(~~~-C~~t!F~~ 
:ff!~111v/:!u~~. ;~;~!~r,)~: 
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Een yruut gt>det.'flt> ucm 
{)f:'Tl?C"lJ<.'ll!d bou.w- I?Jl 
sloopafool vindt zijn twg 
iu defundering van t«· 
gen. 

gebruikt nls vulstorin be· 
ton. In het verlengde var. 
het onderzoek naar vlieg· 
as ligt. dat naar Lytag, eoen 

· produkt op basis van 
vliegns, en naar aardelite , 
een gesinlerde vers ie van. 
vliegas, we lk m3teri3al 
eveneens onder strikl ge
controleE-rde omstandig
heden als grove toeslag
slofvnn be ton kan ' ''Orden 
gebruikt. Diverse proe
ven zijn glansrijk door
sloan, zodot beloneenlra
les als ze dat willen en als 
de aanwending prijstech· . 
nisch aantrekkelijk is, 
grind al voor 10 procenl 
door Lytag of Aardelite 
kunnen vervangen, zon
der de sterkleberekening 
van beton le hoevcn aan
passen. Gaat hel om pure 
vliegas, dot in bcton als 
bindmiddel word! ge· 
bruikl, dan kan zelfs 20 
procenl van hel rement 
door die vliegas worden 
\'erv:mgen. 

Jnduslricle 
reststo!Ten 
Dt>CURhet>ft~anheve\in
gen voor de toepassing 
v;1n deze drie loeslagma
teorialt>n op stapel staan. 
Dott belekent echter niet, 
dal ze verder gcen onder
werp van sluc.lie vormen, 
integendeel. Ook de Ko· 
ningspleijbrug in Arn· 
hem. wa3rin b ij wijze \"an 
experiment Lytag \'OOr 
honderd procent de plaats 
van grind hecrt ingeno
men, wordt no~ steeds 

;;~;;'u~~u~_it~za~d:~~~~ 1 

structie zich gedragen on
dC'r extreme \\"('Crsom 
:r;tandighedcn, of na lang
dun,t::"c bchtsting ? VcCUR 
hnudt dt'skundigen nC'h·. 
rcr de Jumd om de re
search naar dergel(jke 
toes\agmaterialen voort 
te t.elten. Venier word\. 

f:~e;k\. ~~~r':~~c:~~e\\.~C:~ . 
kennis op hel gebied van 

~~i~~~~:i!~5i1~~en~· ta'~~ 
ccn inlernationoal con
~res over. 
De nood:t::l:1k v :ln \'CWJrlgc· 
zcttc studic g<'ldt C\'t!O· 

zeer voor nog enkcle an
dere industrii!le reslStof
f('n w<tanneede betonpro
t.lucenten hun voordeel 
zouden kunnen doen. De 
moeilijkheidsgraad . 
neemt daarbij wei duld~
lijk toe. Het gaal op <ht 
moment vcoral om sink
ken uit de vcriJranding 

~:~m~~i~vv~!!·la~~e;.0~f~ 
doorgaans vee I milieu~
laslende starr en bevatten. 
Als toest;J.gmateriaal voor 
bcton zijn ze in elk geval 
voorlopig nag niet geac
cepteerd. Er is wei e-en 
cu n -aanbe\·cling in 
voorbereid ing op bOl.sis 
vun enkt•lr rappurtcn d it· 
llct gl'<-Jrag \ ":tfl <..lt•:l\"i ·n ·sl · 
dut:' n hesdlrijv('n np dr. 
lot ngcr<' duur. Ook \'OOr 
fosforslakken open! zid1 
wellirht hel p<!r>J><'<'Iiof 
"'m ecn bC"pcrkh ... lo{'J>:'IS · 
sing in ~ton als toeslag
materiaal, maar hel on
derzoek verkeert nog in 
de beginfase. Datzelfde 
geld! voor staalslakken. 
Er zullen nog langdurige 
ond('n:o<•kcn en t:~lr ij ke 
praktijkproovcn moeten 
~c!'!chit~den voordat hcl 
zeker is dat de bNonbran· 
che een belangrijk a:m
c.leel kan hebben in he-l 
ve-rwerke-n van secondai
restorTenenzokan bijdra
~=~18t~~ -een schoncr Ne-



Daktechniek 

Ecologisch gunstig begroende daken 
hebben goede geluidsisolatie 
Vii vele artikelen en bljeenkomsten blljkl een grote belangstel· 
ling voor begroende doken. Diverse aspecten van dit type dak 
zljn belicht. Een voordeel wat men zlch zelden realiseert b lj dll 
type dak is dal sprake Is van eon opvallend gunstige geluidsiso
latie. In dil artikel wordl aandacht besteed aen dil voordeel. 

Om binnen het raamwerk van de 
ar1ikelenover begroende daken het 
overzk:ht te bewaren. Is ean sa
menvalting te geven van voordelen 
an nadelen. Oil overzlcht ziel er 
globaal als votgt uit: 

Voordelen: 
- een lange levensduur: 
- geringa milieubelasting door mo-
gelljkheden hergebrulk. mils spra. 
ke is van oen juiste keuze van ma· 
terialen; 
• een ·bijdrage in de zuurstolpro
duklie binnen de bebouwda omgo· 
vlng; 
• esthelisch ' fraaier' aanzien. 

Nedelen: 
- zwaardare dreagstructuur met 
nooozakolijk uitstokond alschot: 
• noodzakelijkelnlegralie in hoi onl· 
warp, onder meer de dekranden en 
dakopstandan dienen te zijn alga· 
stemd op de grolore pakketdikle; 
• lekkages kunnan varvalande blj
komstigheden veroorzaken: hat 
toch al lastige zoeken naar lekka· 
ges In een losliggend geballast sys
teem wordl in daze nog aens extra 
bemoeilijkl door grotere vervuiling 
en grotere hoeveelheden ·vastge· 
houden· water; 
• afhankelijk van de gekoz8n dak· 
bedekking soms een investarjng 
die ruim he\ dubbele kan bedragen 
van een maar lradiUoneel systeam, 
op de lange termljn kan (zeUs In
dian rekenlng wordt gehoudan met 
tier renteverlies over de meerlnves
teringJ echter weJ degelijk sprake 
zijn van een gunslige lnvestering. 

Hoge geluidslsolatie 
Het voordeel van een hoge geluids· 
isolalie van een begroende dak· 
constructie len aanzien van met 
name verkeers lawaai. waaronder . 
vliegluiglawaai, word! va:Jk onder
schat. Oat desondanks geluidsiso
latie actueel is en de aanteiding kan 
zijn tot het n iet doorgaan van bouw· 
projecten is een leii. 

Applicatie van esn begroend dak. 

Onder verblijlsgebied worden 
de ruimten verstaan voor wonen, 
eten, slapen en werken. 

Omdat veal dakconstructies 
als totalitelt eon aanlal varblijfs
ruimten afscheidl van buiten zal hat 
verblijfsgebied hot onderdeel zijn 
waar bljvoorbeeld het uitvoerend 
bedrljl mee ti maken krljgl. Dus 
mot de 'zwaarste ' eis. 

Geluidsisolelie·waarden voor ver· 
tchillende dakconstructies 
Uitgaande van een dakconstruclie 
zonder onderbrekingen en met 
goed uitgevoerde aansluilingen, 
kunnan voor verschillende dakcon
structies de navo'gende geluidslso· 
lalie waarden worden berelkt. 

Van de dakconstructies zljn de 
getuidsisolatle-waarden per oktaaf
band aangegovan. Bovendien z•jn 
om snel een beoordeling te kunnon 
geven de gelutds•sotaliewaarden 
aangageven in een getalwaarden 
respectievelijk A" en G.t. . DaarbiJ 
zijn uitgaande van het standaard 
spectrum voor wegverkeer de ge
luidsisolatiewaardon in R" aange
geven. De term G ... is met name van 
belang omdat in het Bouwbasluit 
niet zozeer over geluidsisolat ie, 
maar over geluidwe11ng wordt ge
sproken. 

De vorengenoemde conclusie 
laat :z: ich als volgt verklaren. 

Oubbelwandlge constructies 
Met nam9 Iichte dakconstructies, 

zoals daken beslaande uil gepro~i
leerde staten dakplaten, zijn nlat Ia 
beschouwen als enkelwandiS4e 
constructies. 

Oergelijke constructies zijn 
veelalte schematisaren als dubb&l· 
wandlge construe ties. Namelljk 6bn 
mass a bepaalt door de draagsttu~
tuur en ~in massa welke wordt b4-
paald door de dakbedekking, even
tueel voorzien van een ballasllaau. 

Het thermisch isotatie materi-

aal lunctioneert daarbij als een 
veer. Hoe slapperde veer, hoe min
der llillingsenergie van deane mas· 
sa naar de andere massa wordt 
doorgegeven. Mede om deze re
dan z.ullen dakconstructies met een 
lsolatiemateriaal bestaande ult ml· 
nerala wot het verhoudingsgewijs 
'betar' doen, dan de wat hardere 
thermische lsotatiematerialen van 
kunststotschuim. 

Bovengenoemde wijze van 
opbouw wordt gekenmarkt als een 
massa-veer systeem. 

Zander In le gaan op hoi ro· 
kenkundig benaderen van de te 
verwachten geluidwering :z: ijn lwee 
aspecten van belang namelijk: 
-de beide massa·s mogen niet ge
koppetd zijn; 
· de resonantie lrequentle moet vol
doende laag liggen. 

Om met de laatste voorwaar
de te beginnan: 

Een lage resonantiefrequenUe 
wordt bereikt met een zo slap mo-
gelijke veer en een ver uit elkaer 
liggen qua grootte van de beida 
massa's. 

Met name bij dakconstructies 
bestaande uit aen betonnen draag
vloer kan, in vrijwel aile gevallen, 
worden gesteid dal (wat die tweede 
mas sa ook mag zijn) de beida mas
sa·s voldoende ver uit elkaar lig
gen. Ous nog algezien van hat 
massavoordeel van de betonvloer 
is een bijkomend voordeel aan de 

Prefab EPDM-membraan toegepast op m1nerale wo1 slschol isolatiepls
ten en betonnen dakvloer. Rechts de drainagematten. 

orde door bovangenoemde aspect. 

In dit anikel wordt onder ande
re de vrlj hoge geluidsisolalie van 
begroende daken behandeld, In 
vergelijking met andere plat dak· 
conshocties. Hellende daken met 
schubvormige bedekklng blljven 
bulten beschouwlng. 

Omsctwijvlng Oktaafbandmlddanfraquenlles A• G• lsolatiematarialen die als aen 

Met de invoer ing van hat 
Bouwbesluit zijn enkele al jarenlan
ge bekende alsen wederom in de 
betangstening gekomen. Een van 
deze eisen heelt betrekking op de 
getuidwering van scheidingscon· 
sttucties. Omdat de in he I Bouwbe· 
stuit gestelde eisen, middels een 
galuidsmeting zijn ta toetsen, heb
ben ook uilvoarende bedrljven (In 
casu dakcJekkersbedri)ven) hler
mee te maken. 

Geluldstlten Bouwbealult met be· 
trekking tot het d•k 

Houten dakbeschot + 
min wol + bitumen 
Houten dakbeschot 
+min wol 
+ bitumen • baHast 
Geprotileerd staatdak 
+ PUR isot + bitumen 
Geprofilee,d staaldak 
+ min wOI + bctumen 
Gasbeton 150 mm + 
bilumineuze 
dakbedekking 
Gewapend belen 
100 mm • min woJ 
+bitumen 
Gewapend baton 
150 mm + min wot + 
dakbodekktng + 
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1000 2000 wog slappe veer zljn te beschouwen, 
zi)n in leila aileen de lsolatiematert-
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alen bestaanda uit minarate wof. 
Certulalr gta !s en de kunststofschui· 
men zijn hiervoor In algemene zln te 
Slijl. 

PrakUsche especten bij nlet starre 
koppellng 
De eerste voorwaarde. van gien 
koppeling, is na de laatste ontwik· 
kellngen mel hot oog op de in 1990 
opgetreden stormschade 's moellij
ker geworden. 

De mechani.sche bevestigln
gen bestaande uit dakboorschroe-: 
ven en bijbehorende drukverdeef. 
platen (vooral in de hoeveelheden 
zoals bepaald door onder meer de 
norm NEN 6702) geven een te star
re verbinding tussen beida mas
sa·s. 

Oit heett een negatieve in
vloed op de te bareiken geluidsiso
latie. Een volledig gekleeld sys· 
teem, of een losliggefld geballasl 
sysleom bledlln daze meer mogo. 
lijkheden, dan een mechanisch be
vesligd systaem. 

De losfiggend geballaste sys· 
temen en met name de begroande 
daken hebben een hoga te ver· 
wachten geluldwerlng. Oaarvoor 
ziJn meardera redenen te noemen. 
Onder moor geldt dat de algohole 
massa van daze dakconstructies 
vrij groot Is, wat in algemene zin 
gunstlg is te noemen. Bovendlen is 
de In de dakbegroening toegapaste 
vegetatie en substraauaag als ean 
tweede massa te beschouwen, die 
meer dan een met grind of betonte· 
gels geballast dak als gesloten is te 
beschouwen en bovendien een In· 
wendige demplng bezll. 

Een begroende dakconstruc· 
tie is dus te schematlseran als een 
massavear systeem met twee on
gelijke massa ·s. De beida maSsa·s 
zijn bOvendien ontkoppetd middels 
een tamalijk slappe voer (minerale 
wot toepassing ondor de dakbe
dekking en een drainagemat onder 
de sub straatlaag). De vegetatie en 
substraatlaag heeft oen hoge in- · 
wendige damping. De dakbedek· 
king moet b ij een begroenq dak niet 
aileen waterdicht zijn, maar ook 
worteldoorgroei moat voorkomen 
worden. 

VOOf de jUiste waterdichte en 
wonetvaste alwerking van be
groende daken zijn zowel met b itu· 
mineuze, als kunststot dakbedek· 
kingssystemen goode oplosslngen 
voor handen. Ondermeer afhtnJc• 

De in het bouwbesluit aange· 
geven eisen gek:Sen daarbij voor 
buiten naar binnen. Oat lijkt op zich 
niet van betang, maar door dez.e 
lormulerlng van de els blljkt dat veal 
huidiga plat-dakconstructies aan 
de gestelde eis kunnen voldoen. 

ball .. t v•n begroen 38 45 49 53 56 46 46 De .-eger•U• met substr•atta•g Is 1fs een tweede mas5a te btl6chouwen 
ten opziehte van de onctsrtiggende constructie. 

Do eis In hoi Bouwbeslultluldl 
als volgt: 

geluidwering van buiten naar 
binnen: 
• verblljlsgebied: > 20 dB(A); 
• verblljlsruimle: > 18 dB(A). 

Het verschil tussen varblijls
gebled en verbtljfaruimla Is daarb~ 
dat een aantal verbll)lsrulmten on· 
derdeel uttmaken van een verbliJfs· 

.gabled. 

Conclualo: 
Uit bovenstaande waarden 

blijkt dat met de meeste dakcon
structles kan worden voldaan aan 
de to sloUon olsen in hal Bouwbe· 
sluit. 

Bovendien blijkt dat met name 
met begroende daken een hoge ge
luidslsolatie kan worden bereikt. 
Voorwaardt is w81 dat sprake is 
van een gesloten, homogeen dak· 
vlak zonder onderbrekingen en 
perfect tuchtdicht aangasloten de
taillering . Een mogelijkB opbouw van een begroend dak. 

lijk van hot type dak begroonlng. zel 
project gericht een keuze bepaeld 
moeten worden. Door ook de 
•·groenultvooring•• In Un hand to 
houden. kan de aonsprakolijkheid 
duidelljker near 66n part~ worden 
getegd, wet n..,t onbelangriJk Is als 
onverhoopt toch lets mls is gegaan. 

Oeza uitvoeringsstructuur is 
ook In Nederland mogelijk binnen 
daartoo gespeclallseerde en gail· 
qUipeerde bedrijven, waaronder 
ook bedrljven binnen NOA-ver· 
band. 
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Welke material en zijn belastend voor het milieu 

Milieu-aspecten 
van dakbedekkingen 
Er bestaan verschillende indelingen voor de relatieve milieuvriendelijkheid van dakbedekkingsmate
rialen . Bij geen van deze zogenaamde milieumaten werd tot nu toe rekening gehouden met de te leve
ren prestatie, een waterdicht dak gedurende de levensduur van het gebouw. Wordt de prestatie als be
oordelingsfactor meegewogen, dan leidt dat tot verrassende resultaten. 

ir. Michie! Haas 
directeur 
Nedertands lnstituut 
voor Bouwbiologie 
en Ecologie BV 
Bussum 

H et is niet mogelijk aile daken 
over een kam te scheren . Er 
dient nadrukkel ijk een onder

- -- scheid gemaakt te worden tus
sen platte en hellende daken. Naast de 
verschillen in bouwfysische aspectcn zijn 
ook de milieu-aspect en van beide dak
soorten heel verschillend . 

Gelet op de dakschil is vast te stellen . 
dater veer een pla tclakbedekking E'igen
lijk geen milieuvr iendelijke materia len 
beschikbaar zijn . Dit in tegenstelling tot 
hellende daken. Een plat dakconstructie 
is hierdoor per definitie reeds minder mi 
lieubewust dan een hellend. 

Platte daken 
Als bedekking voor plalle daken zijn de 
volgende materialen gangbaJr : 
- bitumen (klasse 5) 
- SBS-gemodificeerd bitumen (k lasse 5) 
- APP-gemodificeerd bitumen (klasse 5) 
· ECB-folie (klasse 5) 
- EPDM-folie (klasse 3) 
- PVC-folie (klasse 5) . 
(Tussen haakjes staat de klasse-indeling 

Milieucriteria 

naar NIB E Milieuclassificatie Bouwmate· 
riafen vermeld.) 

Deze materialen zijn aile aardoliepro· 
dukten. zij het dat de toeslagsto ffen, het 
produktieproces. de recyclebaa rheid en 
de afvalproblematiek verschi llend zijn. 
Geen van bovengenoemde matcrialen 
behoeven een verzwa ring of afdekking. 
Zi j zij n UV-Iicl1t bestendig en kunnen ge· 
plakt of mechanisch bevest igd worden. 

Uit milieu overwegingen kan een bal
lastlaag welkom zijn, waardoor het ma
teriaal los is te verleggen . Voordelen 
lliervan zijn: 
· tangere levensduur door minder snclle 
veroudering (UV-belasting verminderd) 
- geringer materiaalgebruik ; mechani · 
sche bevestiging kost meer materiaal in 
de overlap 
- voorzover rccyc lebaar circa 98-1 oo•o 
hcrgebruik mogelijk . teeenovcr circa 
85% bij mechan ischc bevestiging. 

Op beton is mechanische bevcstiging 
volgens het Bouwbesluit al nauwcl ij ks 
meer mogelijk. De uittreksterkte van de 
schroef meet gegarandeerd worden en 

Om inzicht te krijgen in de milieubelasting 
van een materia a! van wieg tot graf word! ge· 
bruik gemaakt van de. inmiddels to t stan· 
daardwerk geworden. NIBE Milieuctassificatie 
Bouwmateri~ten . Dit boek is van de hand v~n 
de auteur van dit artikel. Materiaten worden in 
ca . 280 pagina's beoordeeld aan de hand van 
de volgende criteri~ : 

· lngrepen. de mate van bewerking om van 
grondstof tot bouwmateriaal te komen 

· Enerr,icvNIJruik. de hoeveclheid (fossielc} 
encrgie nodig voor winning. transport en pro· 
duktie 
· Uitputting van erondstoffcn . rcgionaal cn glo· 
baal gezien 
• Aantasting van landschap en (complexe en 
niet-complexe) ecosystemen door winning 

· Emissies. het vrijkomen van schadelijke stof· 
fen bij winning, produktie eniof verwerking 
· Cezondheid. de effecten op mensen tijdens de 
gebruiksfase 
· Levensduur. hoc Ianger de levensduur hoe 
minder erondstoffen noodzakclijk zijn 
· Hergebnuk en afval. hoc mccr hcrecbnrikt· 
k,ln ~vordrn tloe minder Jfval N ontstJJt . 

De bcoordecldc materialen -cn produhtcn 
worden vervolgens a an dc hand van pun ten cn 
wegingsfactoren geclassificeerd in 5 klasser. . 
(Kiasse 1: bij voorkcur toe te passen; klasse 5: 
afte raden) . 

Keramische pannen 
OC!ze l'c..'fm v:m dak
bedckk;ng SCClOt1 door 
ltJn lange lcsvensduur 
en beuekkcfljk germge 
rmlieuve(stormgen. 
heel geed op hel ge· 
bied van de folate mi
lieubelasting. 

da t is in verband met mogelijke grind 
nesten onvoldoende te waarborgen . 

Platte daken en milieu 
Om een evenwichtige afweging te kun
nen maken van de relatieve mil ieubelas· 
ting van de dakbedekkingsmaterialen 
zij n rneer gegevens nodig. Naast de mi
lieuklasse meet bekend zijn hoeveel ma
teriaal nodig is voor een waterdicht dak 
met een levensduur van 50 jaar. 

Uit tabel 1 blijkt EPDM-folie . dat als 
materiaal al de hoogste relatieve score 
haalt, door zijn lange levensduur en ~e
rinee dikte, veruit de minste milieubelas· 
tine met zich mee te brengen. Goede 
tweede is verrassenderwijs PVC, on· 
danks de vete milieutechnische bezwa
ren die tegen PVC zi jn aan te breneen. 
Voornaamste reden voor de relatief hogc 
score is het ger inge materiaalgebruik om 
tot de prestatie te komen . Een a lterna
tief voor PVC zou vermoedelijk een gee
de score kunnen hal en, als aan het ver · 
vuilende produk tieproces en de afvalpro· 
blematick tegemoet is te komen . 



Bitumen scoort veruit het minst. on
danks het feit dat het een afvalprodukt 
is. Maar geringe levensduure n een gro· 
tere re la tieve diktc maken dat in 50 ja~r 
veel relaticf sterk milieubclastcnd mate· 
riaal wordt verbruikt. 

Hellen de daken 
Meer of minder gangbare dakbedekkin
gen voor hellende daken zijn : 
· riet (klasse I) 
· l1outen shingles (klasse 2) 

· natuursteen le1en (klassc 2) 

· keramische pannen (klasse 2) 
- beton pannen (klasse 3) 

· vezelcement leien (klasse 3) 
·bitumen shingles (klasse 5) . 

Deze materialen zijn uit mitieu-oog· 
punt heel verschillend. Riet en houten 
sningles zijn nagroeibare materia len , de 
aanwas overtreft hct gebruik. De overige 
materia len worden gemaakt van eindige 
grondstoffen. zij het dat de voorraden 
over het algemeen nog groot zijn . Aard· 
olie vormt een uitzondering: de coed 
win bare hoeveelheid hiervan is mondiaal 
n0g voldoende voor circa 50 jaar. 

Hellende daken en milieu 
Ook bij de hellende daken is het van be
lang naast de milieuklasse. rekening te 
houden met de hocveelheid materiaal . 
die in 50 jailr wordt verbruikt. Daar iJ ij 
spcelt bij harde dakbedekkingen ook 
nog de hoeveelheid overlap een rol. 

In tabel 2 zijn aile gegevens met elkaar 
in verband gebracht. Hieruit komt naar 
voren. dat natuurleien over de voile le· 
vensduur van 50 jaar de geringste mi· 
lieubelasting met zich mee brengen. Op 
de voet gevolgd door houten shingles. 
metals goede derde keramische pan· 
nen. Relatief minder scoren betonpan· 
nen en vooral bitumincuse shingles . 

Riet is in de score niet opgenomen. 
Het vervult een driedubbelc functie : dak· 
bedekking, onderconstructic en isolatie· 
materiaal. Als men een gehele dakcon
structie op deze 3 criteria zou toetsen, 
dan scoort riel goed. Wordt aileen naar 
bedekk ingsmateriaal gekeken dan 
scoort riet. door de grate dikte. slecht. 

Conclusie 
De bekende lijstjes over de milieubelas
tine van dakbedekkingsmaterialen zij n 
veelal misleidend . De hoeveelheid te ver· 
werken materiaal over de gehelc Ievens· 
duur van het dak is een wezenlijke ver· 
menigvuldigingsfactor. De lijstjes vcran· 
deren daardoor enigszins. 

Bij platte daken is EPDM-folie met af· 
stand winnaar. gevolgd door PVC-folic . 
Aile bitumineuse produkten scoren 
slecht. Bij hellende daken scoren natuur· 
steenleien en houten shingles bijzonder 
goed, metals goede derde keramische 
pannen.• 

Platte daken 

Plattedaken 
Aile dakbedekkings
matetia/en voor pla/le 
daken IVOrden ge· 
maakl wt aardolie. 
Oaarmee scoren Zlj 

over hel algemeen 
niel erg hoog. Door 
hun geringe dikle en 
soms lange levens
duur kan echler de to
tale mitieubelastmg 
loch nag mee•·allen. 

Aieten dak 
Riel is een nagroei
baar maletiaal met 
een zeer geringe 
energie-inhoud. een 
lange /evensduur en 
geen problemen m de 
alva/lase. Oaar he/ 
naast dakbedekking. 
Ievens onderconslruc· 
lie en {deels) isola tie· 
materiaal is. rs he/ niel 
in de label/en opgeno
men: er zou een verte
kend beeld ontslaan. 

materiaal NMB- punten levensduur dikte hoeveelheid mlfleube-

klasse 
I in jaren 

bitumen 5H 10 

SBS-gemod. 5H 3 20 

APP-gcmod. 5H 20 

ECB·folie 5H 25 

EPDM·folie 3L 50 

PVC-folie 5H 3. 25 

I 
NIBE Mtheuctass•hcatte Bouwmaterialen tndeltng 

Schuine daken 
materiaal NMB- pun ten levensduur 

klasse
1 in jaren ------

riel 1L 13 40 

shingles. hout 2M 11 40 

le1en . natuursteen 2L 10 50 

pannen. keramisch 2L 10 50 

pannen. beton 3L 50 

leien. cement 3M B 30 

5H 15 

inmm 50 jaar lasting 

4.0 20,0 

4,0 10,0 

4.0 10.0 

3,4 6,8 

1,2 1,2 

1.5 3,0 

dikte overlap hoeveelheid 
inmm in •;. 50 jaar ------
200,0 0 250,00 

4.2 65 15.00 

4,0 65 11,43 

12.0 35 18,46 

14.0 23 18.18 

4,0 65 19,05 

4,0 35 20.51 

6.67 

3.33 

3,33 

2,27 

0,17 

1.00 

milieube
lasting 

2 

1,36 

1,14 

1,85 

2,60 

2,38 

6,84 shingles. b1tumen 
_...;_ ____ -- -------

NIBE M•heuclass•licat•e Bouwmatenalen tndeltng 

NIBE Mtl teuclasstltcatte Bouwmatenalen tndehna 

Nibe 
Het Nederlands In· 
stituut voor Bouw· 
biologie en Ecologie 
is een raadgevend in
genieursbureau. Het 
verricht onderzoek 
naar milieu· en ge
zondheidsaspecten 
van het bouwcn en 
adviseert overhcid .. 
projectontwikkelaars. 
architecten. waning· 
bouwverenigingen en 
andere bouwers op 
het gebied van het 
bio-ecologisch bou
wen. Een service die 
het NIBE verleent is 
het gratis telefonisclt 
spreekuur van maan· 
dag tot en met don
derdag tussen 9 en 
I 0 uur. telefoon 
(02159) 48233. 

De uile.indelijke . 
milieubelasling van 
dakbedekkingsma
lerialen van plalle 
daken, rekening 
houdend mel de 
milieubelasling van 
het matenaal van 
wieg 101 graf. de le
vensduur en de be
nodigde hoeveelheid 
materiaal om een 
bepaalde preslalie le 
leveren (in dil geval 
50 jaar walerdichl) 

De uileindelijke 
mifieubelasling van 
dakbedekkingsma
terialen van schuine 
daken, rekening 
houdend mel de 
milieubelasting van 
het materiaal van 
wieg 101 graf. de le· 
vensduur en de be· 
nodigde hoeveel
heid materiaal om 
e.en bepaalde pres· 
lalie le leveren (in dil 
geval 50 jaar waler
dichl) 



mventarisatie van de bouwafvalproblematiek in Nederland 

'Meebouwen' aan 
een· beter milieu 
Stormenderhand heett het pro
bleem van het bouwafval de laat
ste jaren de aandacht gevraagd 
van de bouwnijverheid. Als we 
onze omgeving leefbaar willen 
houden voor volgende generatles, 
dan behoeft de aanpak van de 
vierde grootste atvalstroom in ons 
land onze aandacht. 

Locariekeuze Matenaatkeuze Energteoefetd 

'\..t/ 
Jn,tiaMI/ont•Nikkelingsfase Onrwerp 

t 
Uitvo~n'ngsfase Bouwmatenaallsystemen - - -- ~ Bouwalval 

In een artikel in de Herlst Info 
1993 is de problematlek van het 
bouwafval reeds onder de aan
dacht van de lezer gebracht 
Bekeken werd toen wie voor 
welke stroom verantwoordelijk is, 
wal voor soorten afval onder
scheiden kunnen worden, wat de 
verwerkingsmogelijkheden zijn , 
etc. In dit vervolgartikel wordt 
gei'nventariseerd in welke rlchtin 
gen de oplossingen gezocht 
kunnen worden. 

l ··.· Renovarie.· . 

E:cploJtarielbeheerlase 

t 
Energie 
Wa:er 

·-------~ Zure regen 
------~ Vwl warer 

Slooplasc --------------·-----~ Bouwpuin 

De knelpunten 
De twee centrale vragen in de hele 
bouwatvalproblematiek blijven: hoe 
kunnen we bouwafval voorkomenl 
verminderen ~n wat moeten we met 
het voorgebrachte atval doen? 
De eftecten van de milieu-inspan· 
ningen zeals d•e tot nu toe zijn gele· 
verd. maken het mogelijk een aantal 
knelpunten te onderkennen. In het 
eerdere artlkel•n de Herst·lnfo 1993 
Ztjn onder meer de volgende 

knelpunten geformuteerd: 
A. met name chemisch-, kunsts tof· 

en het metaalatval is moe1lijk ver· 
antwoord te ver.verken; 

B. de keuzes in de bovwontwikke· 
lingsfasen bepalen voor een 
grool dee I de uiteindeli1ke hoe· 
veetheid bouwatval; 

C. de recyclingstechnieken en daar
aan verbonden -capac•tett ztjn on· 
voldoende; 

D. op de bouwplaals wordl door
gaans gekozen voor de snelste 
en makkelijkste oplossing voor 
een probleem; 

E. de overhetd bedienl ZICh in haar 
mtlieubeletd voornamelijk van 
streefctjfers. verboden en ver
pltchtingen. 

Milieu-onvriendelijke materialen van invloed op waarde onroerend geed 

Het gebruik van milieu-onvriendelijke matenalen in de bouw zal. naar 
veMachling van een toenemend aantal deskundigen (Twijnstra-Gudde. 
Starke Diekstra, OHV). reeds op korte termijn leiden tot waardeverminde· 
ring van onroerend geed. 
Een voorbeeld. In het geval bij de reatisatie va~ een kantoo~ veelvuldig 
met PUA-schuim is gewerkt, betekent dit dat b•J de s~O?P.(~Ind? leven~ 
duur) het metselwerk· en/of betonpuin sterk veron1re1nogd IS. Hoerdoor IS 
het minder. of helemaat niet, geschikt voor hergebruik hetgeen tot gevolg 
heelt dat het puin aneen 1egen een hoger afvaltarief is aile voeren. De 
nog sleeds slijgende tarieven rechtvaardogen de verwach11ng dat deze 
afvalverwerkingskosten over vijf tot tien jaar op eenzel!de niveau liggen 
als moment eel de asbestsaneringskosten. T egen het hcht van deze 
uiteindelijk te maken kosren, vermindert de waarde van het onderhavige 
onroerend geed. Deze vermindering kan oplopen tot vijf procent van de 
boekwaarde. 

De 'begin of pipe' ·benadering 
. §I ~_!>_Quwpr~~.QLhet _nu een huis. 
een kantOor of een fabrieks_gebouw 
1~. maakt een aaotal fasen.dOOi.·
O.n<ie.cschei®o.lwaoen.worden:.de 
initiatieUontw•kketingsfase..__,de..ull: _ 
v.~slase, de gebruok/eltPlailaOe· 
tase en wtejodelijk de stooplase. Elk 
vanc:rele perioden genereer1 een 
iiOeVeelnei<fScliaaelijke ·slotten -(zie 
schema) . Om te komen tot een 
da1fdwerkelijke vermindenng van de 
milieubelasting, is het zaak ~ever· 
banden tussen deze versch1llende 
tasen te onderkennen. 
Juislon deze i nilial~lkk~s
~~ngen genomen 
en vast ele d tn het ro ramm v n 
eisen die v de m•heu·etfec

-~bilr!- Waar aan web 
welke insta as sen we to en 
w~_ .l!_bQUYiSY.S.temen g~mui~? 
Oe gevolgen van deze keuzes 
strekken zich niet aileen uit tot de 
daaropvolgende uitvoerings:ase. 
maar ·achtervolgen· het gebouw 
tijdens de explollatiefase en ze!fs tot 
en met de sloop toe . Een keuze die 
op dit moment gemaakt wordt voor. 
bijvoorbeeld. een kunststofkozijn . 
heeft financiEHe consequent ies bij de 
sloop van het gebouw in pakweg het 
jaar 2050 (zie kader pagina 16). 
Het denken aan milieu·effec:en op 
termijn, draagt ertoe bij dat een 
bouwwerk tijdens haar complete 
levensduur een mini male mllieu
belast•ng met ZICh meebrenst Het 
zijn mel name de opdrachtgever. de 

arch1tect en eventueel een adViseur 
('beg1n ol p•pe·) dre in de begintase 
deze ecologrsche aspecten bij hun 
bestuitvorm1ng moeten betrekken. 
Momenteel wordIer onder andere 
door TNO gewerkl aan hel formule· 
ren van een un•forme miliel.H'lOfm of 
keurmaat. die het mogelijk maakt el· 
fecten te kwant11iceren. 

De bouwplaats 
Bouwatval ontstaat grotendeels op 
de bouwplaals. T oegespitst op deze 
uitvoeringsfase is dtt oak zeker een 
pet~ode waar.n m•lieu·bewuster ge· 
werkt kan worden . Enerzijds geldt dit 
voor het voorkomen van addilioneel 
bouwafval. anderztjds voor het 
verant\Voord verwerken van gepro
duceerd afval. 
Een heersende optn•e in de uitvoe· 
nng •s: 'm•heu oat •s allemaalleuk en 
aard1g. maar het werk schier er niet 
echt mee op'. Het zal het streven 
moeren zijn van aile betrokkenen bij 
he! bouwproces. deze gelaten 
houding te veranderen. 
Een limmerman die een plint zet, zal 
het als normaal moeten gaan be· 
schouwen dal h•t een 'afvalstuk' ook 
verwerkt. De werkvoorbereider die · 
stenen bestell. zal dit kn tisch moeten 
doen en mel Structureel tien procent 
te veel moe ten beslellen. Een bouw· 
ptaatsmedewerker die systeemwan· 
den plaatst. zal ernaar moeten 
sireven oak kle•nere plaatdelen te 
benutten. 
Om d1t te bere•ken dient het m•lieu
bewustz•jn van mP.nsen te worden 
vergroot. Een goede lnformatievoor
Zien•ng •s h•er het geeisende middel 

Het mtlieubewusrz:;n oo de bouwplaats 
moer worden vergroot. 

i .. .. ~-------~ 

toe . Opleidingen en voorlichlingsbij· 
eenkomsten over m•lieu in het alge· 
meen en bouwafval in het bijzonder 
kunnen de betrokkenheid en instal
ling van bouwplaatsmedewerkers 
verbeteren. 

Oat op een bouwplaals allijd alval 
geproduceerd zal worden, staat vas!. 
Maar door een gee de beheersing en 
ver·nerking van deze atvalstroom is 
de mtlieubelasting te beperken. Voor 
de toekomst zal dit betekenen dat de 
testprodukten van het bouwproces. 
nag meer dan moment eel al het 
geval is, zullen worden gesplitst. 
Soorten kunststoffen moeten worden 
onderscheiden van elkaar en rest en 
van verven. kttlen en coatings zullen 
naar soor. moeten worden afgevoerd 
en verwerkt. Voor metalen, hout en 
steenachllge maleriaten zal hetzelfde 
gaan gelden. De bouwptaatsorgani
satie krijgl er me: de logtstiek van 
deze alvoerslroom, een laak bij. 
Hiervoor dient mankracht te worden 
vritgemaakt. waarb1j het eventueel 
tot een koppeli~ van d~ drie zorg· 
systemeQ milieu. kwalitett, veiligheid 
kan komen. 

De recycling 
Het streven dient erop gericht te zijn 
restprodukten van een bouwproces 
zoveel mogetijk te hergebruiken. Het 
verbranden of opsJaan van atvalpro
dukten betekent immers een grot ere 
belasting van het milieu. Tot op 
heden ontbreken zowel de 
technieken als de capaciteit om 
afvalstromen te recyclen. Voor veel 
afvalprodukten is nog geen economi· 
sche haalbare toepasstng gevonden. 
Daar waar wei verwerkingstechnie
ken beschikbaar z•jn, ontbreekt het 
veela( aan voldoende capaciteit om 
al het alval zinvol her te gebruiken. 
Bij her zoeken naar innovatieve 
technieken en systemen en het ver
groten van de verwerktngsmogelijk· 
heden kan de overheid een sumule
rende en s:urende rot spelen. 

Er is sprake van een groeiend beset 
zowel binnen de samenleving ats 
binnen het bouwbedrijf dat een 
etfectief mifieubeheer nodig is. 
Belangrijk is het dtt bewustztjn te 
vertaten naar een systematische 
aanpak die bojdraagl aan een daad· 
werkelijke verbetering . Om deze 
aanpak succesvolle lalen zijn is het 
belangrijk te komen tot een herwaar
denng van ecologische argumenten. 

Milicudeskundige S. Auyten 

Oit arukel en het eerdere artikei in 
de Herlst Info 1993 zijn tot stand 
gekomen in nauwe samen
werking met m•lieudeskundige 
S. (Sjakl Ruylen (40) van NBM· 
Amstelland Utiliteitsbouw BV. 
Naast expert op het gebied van 
(bouw)molieuzaken is hij ARBO· 
coOrdinator. Zijn inbreng is onder· 
gebracht b•nnen de afdeling 
Technologoe & Ontwikkeling, van
waar adv1senng en coOrdinatie 
ten behoeve van de hele groep 
Utilitettsbouw plaatsvindt. 

i ' . 

Hij heeft na opleidingen en werk
ervaringen 1n onder meer de pro· 
ces techn•ek . de pedagogiek en 
het weiZIJOSwerk. zijn ware inte
resse gevonden in de mdieukunde. 
In 1990 ._.:as h•j een van de eer· 
sten die de posl·HBO opleiding in 
deze rich11ng vollooide en aan· 
sluitend oirect werk vond bij 
NBM-Amswlland Utiliteitsbouw. 
Binnen de gwep heeft hij eerst de 
Milieucursus ontwikkeld en deze 
vervoigens gedoce~rd aan het 
merendeel van de medewerkers. 
lnmiddels verzorgt Sjak Auyten 
deze ople•d•ng ook voor externe 
instiluten. Na d•t opleidingstraject 
heeft htj e~n Handleiding 
Bouwafvai aeschreven die later is 
aangevula inet een Speciale tOe· 
passingsb•jl;u;e voor op de bouw· 
plaats . Oaarnaast adviseer1 hij 
Amstelland Materieel Service 
(AMS) boj haar 1aak van hel 
verzamelen en verwerken van 
klein chem•sch afval. Bovendien 
is Sjak Auyten lid van diverse 
commiss•es van onder meer de 
VGBouwrNOVEM en de SBR/ 
SAOB, geelt hoj lezingen en ver· 
zorgt cursussen. Kenmerk.end 
voor Sjak Ruyten is dal hij al deze 
belangrijke acuviteiten het liefst 
zou aldoen mel 'leg het er niet te 
dik bovenop. dat past niet bij mij'. 
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IN THE CHEMICAL PROCESS INDUSTRY: 
AN OVERVIEW 

Tjerk W. van der Schaaf1 

Abstract 
The research programme described in this paper focuses on the human 
component of system failure in general, and more specifically on the 
design and implementation ·of information systems f.or registration and 
analysis of so called near misses (or: near accidents) in the chemical 
process industry. Its final goal is to enhance industrial safety and 
reliability by applying cognitive psychological models of human behaviour 
as the basis of a safety management tool. Main activities have been the 
organisation of an international workshop on Near Miss Reporting which 
was · sponsored by the European Commission, and a 3-year contract to 
design and implement a "Near Miss Management System" for a chemical 
plant in Rotterdam. Conclusions concerning success factors will involve 
both cognitive-theoretical design aspects, and organisational issues 
related to the introduction and maintenance of such safety programmes. 

1 . Introduction 

Recent studies (Van der Schaaf, 1989; 1990) of production disturbances 

in the Dutch chemical process industry have shown that "human error" is 

the main cause in about half of all registered cases. Using the original in

house incident reports we could classify the main "root" cause in 90% of 

all cases, with the following approximate distribution: 

Technical failure 30% 

Organisational fa ilure 1 0% 

Operator failure 50% 

Unclassifiable 10% 

Postal address: Eindhoven University of Technology, Graduate 
school of Industrial Engineering and Management Science, P. 0. 
Box 513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands. 
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"Operator failure" mostly refers to errors made by control room operators, 

and is clearly the most influential contributing factor. "Technical failure" 

comes second, and comprises all errors made in the design and 

construction phases, as well as during maintenance. The third factor , 

"Organisational failure", mainly consists of inadequate, incomplete or 

non-existing operating procedures; also, a well documented and updated 

description of all hardware and software components still has a very low 

priority in many companies . This last figure should not be taken too liter

ally : because of likely under reporting of organisational factors (e. g. 

management errors) it would undoubtedly increase if investigated further. 
\ 

Many errors in the chain of "design-construction-maintenance" do not 

surface until operators start making control errors. For example, many 

incorrect manipulations by operators of the human-computer interface 

may be traced back to the ·ergonomically wrong design of information 

presentation. Such "control errors" have therefore been "built into the 

system" in a much earlier stage, by the designer. 

Automation of control tasks progresses in many situations . At first sight 

this development may seem to increase process reliability and eff iciency, 

but on the long run it might be very detrimental to the process knowledge 

and control skills of operators to foresee and solve disturbances. If the 

automation software should fa il, or if it should be inadequate to handle an 

unexpected combination of disturbances, the operator usually cannot 

react as effectively any more as he used to. Taking away essential 

manual control experience by means of automating the process might 

thus lead to an "ali-or-nothing" situation: either the automatic control 

loops, during normal conditions, by far outperform the former human 

operator, or an unforeseen, complex disturbance develops which the 

"supervisory" operator cannot Gape with . any more, thus making a 

production stop inevitable. Process simulation facil ities offer only a partly 
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solution to this problem, because one can only simulate that which is 

considered feasible. Many actual accident scenarios however contain 

behavioral elements which were not thought to be possible beforehand. 

This inherent limitation of process simulation may, when unknown or 

denied, even create a false sense of safety and controllability. As a 

consequence operators might then overestimate their capabilities to solve 

actual disturbance situations which are vaguely similar to some of their 

simulator training exercises. 

2. Human Error 

One of the most influential models of operator behaviour {Rasmussen, 

1 976) assumes three levels of behaviour, or errors: 

automatic reactions demanding little or no attention . {skill-based 

behaviour: S-B); 

attentive reactions when one knows how to handle in a certain, 

well-known, situation (rule-based: R-B); 

creative, analytical reactions when confronted with new, unknown 

problems without off-the-shelf solutions {knowledge-based: K-B). 

As an example we may consider the tasks of a control room operator. S

B errors in this case might consist of not noticing certain computer- , 

generated warnings, or of typing errors on the keyboard. Examples of R-B 

errors might be ignoring, or misapplying certain prescribed control 

procedures. These two levels of behaviour are not only very common, but 

also produce errors which often may be recognised as such immediately. 

However, K-8 errors are much less frequent, but may remain hidden for a 

long time {like diagnostic errors). Also, when finally discovered, they are 

seldomly reported because they often detract from one's self image as a 

competent operator. 
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3. Human Recovery 

When operator behaviour deviated from what :vvas expected, only · the 

negative side (human error) has received attention from industry sofar. 

However, analysis of (near-)accidents clearly shows that operators 

frequently prove to be the strongest link in the chain. This positive side of 

deviating behaviour consists of their potential for "human recovery": the 

capability to find (intuitively) original solutions to unexpected problems. It 

consists of 1) timely detection of abnormal symptoms, 2) correct 

diagnosis of their cause(s), and 3) the timely and correct execution of 

corrective action. 

·1n the future, as operators develop with increasing automation from 

controllers to supervisors to trouble-shooters, this positive, unique, (self-) 
I . 

repairing characteristic of humans is expected to increase in importance. 

The main reason then to keep human operators as an essential part of 
I 

highly automated production systems will consist of their very creativity 

and flexibility to recognize new problems and solve them befpre 

automatic shut-down mechanisms become operative, or other types of 

damages follow. 
\ 

Especially when preventing human error is difficult, human recovery may 

have a large influence on the total system failure rate and therefore 

deserves full attention. It might be more efficient in terms of resource 

allocation . to "allow" certain errors, which cannot easily be prevented, to 

exist, provided that operators are capable and equipped to detect, 

diagnose, and correct such errors in time. 

4. Near Miss Reporting 

During the last decades industrial safety management has shown 

substantial improvement as accounted for by the number of accidents per 

unit of time per employee. In the chemical process industry in particular, 

the remaining number of serious injuries or damages in some cases have 
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decreased to a level where they, statistically speaking, are no longer 

suitable to give informative feedback. In other words, there are too few 

acCidents left to use them as a database for actions leading to further 

safety improvements. 

Besides this quantitative problem (which may seem a luxury problem to 

many other industries) the very idea of focusing on just the negative 

outcomes of process control deviations neglects the valuable lessons to 

be learned on the basis of positive outcomes. As we have seen in the 

previous section, every time an operator, manager, procedure, or piece of 

equipment "behaves" in an unexpected way and thereby prevents a likely 

breakdown of the production system (e. g. as in reduced product quality, 

environmental releases, etc. ) or restores the required levels of safety and 

reliability, these positive deviations could be detected, reported and 

analysed in order to . improve the . qualitative insight into system 

functioning on the whole . 

A third reason for also paying attention to other events besides actual, 

but rare, accidents ,is a more psychological one. After several years {or: 

millions of working hours) of not being confronted with the grim 

consequences (e. g. an injured colleague) of residual safety risks in their 

own work environment, people at all levels of the organisation may be 

expected to take safety for granted and slowly but surely start to loosen 

their safety-related work habits and attitudes. It is the main goal of this 

paper to show that near miss reporting and analysis is a substantial step 

forward in solving the three problems mentiored above. Near misses are: 

1. much more numerous than actual accidents, thus (partly) solving 

the quantitative problem; 

2 . contain valuable information on system functioning by showing 

why things in the end did not go wrong, and thus improve the 

qualitative insight into the actual practice of process control, and 
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3. near miss reports frequently contain the very reason for having 

extensive safety rules, training programmes, and redundant safety 

equipment by showing these defences "in action" in stopping a 

possible accident sequence and turning it into a near miss, 

situation. In this way they provide a psychologically convincing 

reminder of the need to keep safety awareness for oneself and 

one's colleagues a top priority. 

If an organisation for one or more of the above reasons decides to 

introduce or improve a near miss reporting system it will face two types 

of problems. Firstly, how to (re)design such a reporting system to become 

an effective and efficient safety management tool, and secondly, how to 

introduce and maintain it, with an emphasis on user acceptance and 

system support. 

5. Design Aspects 

Figure 1 shows how "human error" was modelled in relation to technical 

and organisational failure. 



Technical 
failure 

Near miss reponi ng 

Human operator . dangerous 
..,___.~ 

failure situation 

Organisational 
failure 

developing 
incident 

8 
Figure 1: A simple model of incident causation (Van der Schaaf, 

1992). 

A detailed classificati~n model of operator behaviour has been developed, 

based on Rasmussen's SRK model. By adding to this some global types of 

technical and organisational errors it is extended to a classification 

scheme of system failure (but with an emphasis on operator behaviour) 

(see figure 2). 
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( conrrt led) 
~es 

~ 
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no 

no 

The Eindhoven Classification model of system failure (Van 

der Schaaf, 1992). 
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H_ow to use such a classification model then as the basis for a complete 

"near miss management system" is shown in the following seven-step 

framework: 

Detection: usually on the basis of voluntary reporting by 

employees; 

Selection: of those reports with the highest informative value; 

Description: of the selected event, by means of qualitative fault 

tree techniquesi 

Classification: of each of the many basic causes, according to the 

aforementioned system failure model; 

Computation: statistical analysis of large database of incidents;. 

Interpretation of the statistical results, to come to theoretically 

supported suggestions for management actions; and finally, 

Evaluation: by means of an explicit feedback loop, to analyse the 

effectiveness of such implemented actions. 

6. Implementation aspects 
' 

The implementation aspects of a near miss management system are not 

to be underestimated (they are probably comparable to implementing a 

successful Total Quality Programme). Three essential aspects are {Van 

der Schaaf, Lucas, and Hale, · 1991 ): top-level management commitment; 

unbiased reporting by employees; and support for middle-management {e. 

g. safety officers) who are responsible for describing and analysing the 

reported events: 

·. Management commitment is vital to ensure that organisational · 

learning from near misses should be its only function. At the least 

a voluntarily reported near miss should ·never have any negative 

repercussions for those reporting it; 

Unbiased reporting may be motivated by training all employees in 

recognising near miss situations; by showing. them .exactly what is 

being done with the reports they handed in; and by giving them 
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fast and frequent feedback of the results; 

Supporting the safety staff is necessary to fully appreciate the 

cognitive backgrounds of the human error model, and to ensure an 

objective and uniform approach m describing, classifying and 

interpreting the reported events. 

7. Experiences and Future Developments 

All of the insights and suggestions mentioned in this paper are primarily 

based on two major sources: an international workshop on near miss 

reporting, held in Eindhoven in 1989, and a three-year contract research 

project (1988-1991) to design and implement an actual near miss 

management system (NMMS) for a chemical plant in Rotterdam. 

Furthermore, a first step towards val.idation consists of a series of 

discussions with safety managers in the Dutch (chemical process) 

industry, followed by a three-year EC supported safety project at 

Hoogovens Steel Industry which may be considered a large-scale field 

test of NMMS design and implementation. 

Finally, as an overview of important future developments, the need for 

empirical research into the assumptions of nea-r miss reporting is stressed. 

A promising new theoretical field , is that of modelling · the human 

contribution to positive deviations in system functioning (i. e. human 

recovery). The already available · NMMS knowledge may be successfully 

applied to related fields such as Quality-, Reliability-, and Environmental 

/ Control, and also to new applications like medical treatment in hospitals, 

and the development and testing of complex software. 
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De rol van de bouw

projectmanager is aan 

het veranderen. Tot nu 

toe begeleidde hij het 

bouwproces namens de 

opdrachtgever. Hij 

krijgt nu echter meer 

en meer zelf de risico's 

te dragen, die 

opdrachtgevers zo veel 

mogel ijk delegeren. 

- Jr. Jaap Geluk -

Z oals in 1·ccl mark ten is ook in de 
bouwmarkt de concurrclll ie aan 
hct toencmen, waardoor op

drachtgevers steeds veeleisender wor
den. Droeg de opdrachtgever van cuds
her het totale risico dat elk bouwproject 
nu eenmaal met zich brengt, tegenwoor
dig zien opdrachtnemers - aannemers, 
projectontwikkelaars- zich genoodzaakt 
een steeds groter dee! van het risico op 
hun schoudcrs te ncmen. Ook bouwad
viseurs krijgen vakcr een dee I van het ri
sico toegespeeld . 
Niet aileen zijn sinds enkele tientallen ja
rcn projectontwikkelaars actief die 
bouwrisico's overnemen van de uitcin
delijke eigenaar-gebru iker van een gc
bouw, recenter zien we dat steeds meer 
gebruikers geen eigenaar willen zijn -
want zelfs eigendom is in de huidige 

O• ~utewr is p.ar1ner bij lwijnstr1 Gudde Die~nhorst de Vos, 

bouwprojeunun.agers & votstgo.d.adv inurs t 1 Den Haotg. 

markt voo r velen cen ITrmijdbaar risico. 
Mcdc dank zij faci lity management heb
ben gebruikers inzicht gel< regen in de op
bouw van hun bedrijfskostcn. Eigendom 
en beheer van de huisvesting behoon 
dan al gauw niet meer tot de kernactivi
teit, de primaire (produktie)processen 
waarmee de winst wordt behaald. En dus 
geldt: minimalisatie van de kosten en ri
sico 's van de huisvesting. 
Op hct moment dat een bedrijf al vooral 
besluit een voor eigen gebruik te realisc
rcn gebouw bij oplevering te verkopen en 
terug te leasen (sale and leaseback) , zal 
die toekomstigc eigenaar (bank, beleg
ger, verzekeringsmaatschappij) op zijn 
beurt ook proberen zi jn li nanciele ris ico 
te minimaliseren. 
Projectontwikkclaar en bouwaannemer 
nemen dat risico over. Bouwaannemcrs 
best eden steeds mecr werk uit aan gespe
cialiseerde onderaannemers die zelf he t 
risico dragen voor uitvoering van hun 
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werk. Concurrentie, marktwerking. is in 
de hand gewerkt door Europese regelge
ving zoals aanbestedingsrichtlijnen en an-

, ti-kanelregels. In deze dynamische markt 
zijn de laatste jaren vee! organisatiemo
dellen ontstaan voor het bouwproces. 

Traditioneel model 
De (onafhankelijke) bouwprojectmana-
ger heeft hierdoor niet Ianger een eendui
dige rol: die hangt sterk af van de gekozen 
aanpak. Zo geldt als traditionele aanpak 
he\ model waarin · de onafhankelijke 
bouwprojectmanager het bouwproces 
begeleidt namens de opdrachtgever. Hij 
is gedelegeerd bouwheer' die voor reke
ning en risico van de opdrachtgever dear
chitect en de aannemer contracteen en 
begeleidt tijdens het bouwproces. Hij be
hartigt de be Iangen van de opdrachtgever. 
In meer complexe projecten worden ont
werpers en uitvoerende panijen vaak sa
mengebracht in een bouwteam . Zowel 
bij ontwikkeling in eigen behcer als bij 
uitbesteding aan een projectontwikke
laar is zo 'n team denkbaar. De juridische 
verantwoordelijkhcden in een bouw
team zijn echter niet scherp te schciden. 
Daarom is het beter het bouwteam na de 
voorbereiding te beeindigen met het af
sluiten van ern reguliere aannemings
overeenkomst. Mits onder deskundige 
Ieiding, is dank zij deze integr::ttie van 
on twerp en uitvoeringen de wijze van se
lectie van de uitvoerende partijen het ri
sico voor de opdrachtgever verrninderd. 
Hi j blijhechterverantwoordclijk. De for
mete positie van de bouwprojectma
nager is in het bou\v1eam nict wczenlijk 
anders dan in het traditionele model. 

het tum key-model gebruikt, maar ook 
bij eigendom is tum key mogelijk. Omge
keerd is bij huur en lease een traditionele 
aanpak niet uitgesloten . 

Produktaansprakelijkheid 
Doordat huren en leasen steeds meer ter
rein winnen, zien we dat opdr_achtgevers 
steeds · vaker beleggers en leasemaat
schappijen, ontwikkelaars en aanne
mers zijn. De bouwprojectmanager krijgt 
te maken met twee categorieen op
drachtgevers met ongelijksoortige eisen. 
Hij wordt voor een keuze geplaatst. 
Omdat de Europese Unie met regelge
ving de marktwerking in de bouw ver
sterkt, kunnen opdrachtgevers steeds 
veeleisender worden, meer kwaliteit ei
sen voor een (relatief) lagere prijs . Bouw
aannemers besteden steeds meer werk 
uit aan onderaannemers die dank zij hun 
specialisatie meer kwaliteit kunnen leve
ren. Hct valt hoofdaannemers steeds 
moeilijker die specialismen concurre
rcnd uit te oefenen. 
Maar met het specialistische werk dele
geen de bouwaanncmcr ook de deelaan
sprakelijkheid daarvoor. Hij behoudt de 
vcrantwoordelijkheid voor het totale 
eindresultaat. Juridisch is daarbij de in
ternationalc trend van belang van een 
·totale' produktaansprakelijkheid voor 
tien jaar. 
Door hun specialisatie als coordinator 
wordt het vooral voor grate aanncmers 
aantrekkelijk om schakels toe te voegen 
aan hun produktiekcten, zowel in de 
voorbereiding als na oplevering. 
Zo wordt cen bouwaannemer, die op ba
sis van prestatie-eisell de volledige be
stekuitwerking wil verzorgen, concur
rent van zowel de projectontwikkelaar 
als de adviseur voor bouwprojectma
nagement. Als een bouwaannemer toch 
de volledigc aansprakelijkheid na ople
vering houdt, kan hij net zo gocd een 
contract aanbieden waarbij hij het on
derhoud van het gebouw op zich ncemt. 

De bouwprojectmanager zal door de toe
nemende concurrentie steeds meer op 
resultaat worden afgerekend. De op
drachtgevers in de bouwverlangen steeds 
meer zekerheid over het eindresultaat. 
Bij de beheersing van de kosten en toe
spitsing op de kernactiviteiten past het 
beeld dat de opdrachtgeverzoveel moge
lijk risico 's wil delegeren. 
Zo wil hij op zijn minst de zekerheid over 
de maximale hoogte van het honorarium 
van de bouwprojectmanager. Steeds meer 
opdrachtgevers zullen voor die prijs ech
ter 66k een bepaald resultaat binnen een 
bepaalde terrnijn eisen. Tot nu toe heb
ben adviseurs die werken volgens de 
ROA (Raad van Organisatie-Adviseurs), 
SR (Standaardvoorwaarden Rechtsver
houding opdrachtgever-architect) of 
RVOI (Regeling voor Verhouding tussen 
Opdrachtgevers en adviserend Inge
nieursbureau) wei een inspanningsver
plichting maar geen resultaatverant
woordelijkheid. Hun aansprakelijkheid 
is globaal beperkt tbt de hoogte \·an het 
honorarium. Zij zullcn bijvoorbeeld niet 
snel het verkrijgen van een bouwvergun
ning binnen een bepaalde periode voor 
hun rekening willen nemen. Evenmin 
zullen zij bij de ontvangst van het pro
gramma van eisen een garantie willen ge
ven voor de totale investeringskosten. Er 
zijn echter steeds meer opdrachtgevers 
die zulke zekerheden wei vragen. 
)uist daardoor is de belangstelling ont
staan voor andere organisatiemodellen. 
Die nieuwe modellen zijn varianten van 
het turn key-model. In feite is hierbij 
sprake van projectontwikkeling 'i n op
dracht' , dat wil zeggen dat de gebruiker 
van tevoren bekend is, in tegensteling tot 
projectontwikkeling 'op risico', waarbij 
dat niet het geval is. In deze varianten 
heeft de opdrachtgever slechts met een 
opdrachtnemerte maken. 
Allereerst is er de zogenaamde general 
contracting, waarbij de opdrachtnemer 
(general contractor) de volledige verant-

Oat is wei het geval wanncer de op
drachtgever het totale risico overhevelt 
naar de bouwprojectmanager als op
drachtnemer voor het zogenaamde lllm 

key-model. De bouwprojectmanager 
kan even wei ook adviseurzijn van de op
drachtgever (belegger of gebruikcr) en is 
dan in het bouwprocesde tegenpanij van 
de turn kcy-aanbieder, degene die cr 
voor garant staat dat hct gcbouw voor 
cen gegevcn bedrag kant-en -k laar wordt i 

I 

Verantwoordelijkheden en risico~~ bolllii?'..Oj~anager . 

opgelcverd. ' ! 
Ongeacht voor welkc bchccrvorm (ei- i : Bouworganisatievorm Verantwoordelijkheid 1 

gendom. huur.lcasc) hij l<iest. kan de op- ! 1'---------+-------------,----::---.. --1--'-------111 
Risico 

drachtgcver-gebruiker voor de realisatie 1:, traditioneel advies 
van nieuwe huisvesting kiezen uit het 
uitbcsteden van de projectontwikl<eli ng 
en uit de organisatiemodellen (traditio
necl . bouwteam, turn key) die eerdcr zijn 
genoemd. Bij huur of lease wordt vaak 
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I total contracting 
I 
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woordelijkheid, het financiele risico 
voor antwerp en uitvoering accepteert. 
De opdrachtgevcr behoudt evenwel een 
bepaalcle invloed op de pl:uwonning. De 
opdrachtnemer kan zijn risico zoveel 
mogel ijk be per ken tot de ui tvoering door 
een oanbieding te doen op basis van een 
gedcwille~rd plan 1·an cisen of ccn ,·oo r
lupig d:m wei dcfiniticf omwcrp. De uit
werking vindt plaats in een buuwtcam. 
sam en met de opdrachtgerer. 
In het presratieconcept selecteen de op
drachtge,·er op basis van een \Taagspcci
Jicatie een partij die een umwerpoplos
sing met een voste prijs aanbiedt. De 
vraagspccificatie omvat naost een plan 
van eisen ecn concept 1·oor cen olltll·erp
oplossing en nacler gedefin ieerde eisen. 
Een omwikkclaar ncemt ho.?t ,·olledigc fi
nanciele risico van de updrachtgever 
over. De aanbieding kun ook een finan
cieringsvoorstel omvatten. 
Buiten de categorie 'turn key' zien we het 
zogenaamde management contracting, 
in feite een adviesmodel voor coordina
tie van de uitvoering. In plaats van een 
hoofd<_~annemerwordt een onafhankelij
kc deskundige belast met de contracte
ring en de coordinatie van de (onder)
aannemers. Deze adviseur wordt betaald 
volgens een bonorariumregeling. Het fi
nanciele risico blijft bij de opdrachtge-

vcr. Bezwaar is dat de verantwoordclijk
heid voor de uitvoering niet bij cen partij 
ligt. Er is geen hoofdaannemer. 

Risico's 
Voor de bouwprojectmanager is va·n be-

· lang de mate waarin het risico voor tijd, 
kwaliteit en kosten van de opdrachtgever 
wordt overgenornen. Dezc risico 's resul
teren uiteindelijk in een financiecl risico . 
Vanuit hct perspecticf van de bouwpro
jectmanager kunnen we drie organisatie
modellen onderscheiden waarin het risi
co voor de adviseur toencemt: het tradi
tionele adviesmodel. total consulting en 
total contracting. 
In hct tradiriunele aduiesmodel is de 
buuwprojectmLtnLtger onall1ankelijk 1·an 
cle architect en de aanncmer. en in dienst 
van de opclrachtgcvcr. Typcrcnd is dat de 
bouwprojcctlllLII1Uger gecn direct eigen
belang hceft bij het resultaat. Hct risico 
van de bouwprojectmanager is door
gaans beperkt tot de hoogte van zijn ho
norarium. een vast bcdrog. een urenbe
clrLtg of een poar procent vLtn de stich
tingskosten. 
Bij rota/ consulting necmt de bouwpro
jcctmonagcr daarentegen de volledige 
veramwoordclijkheid 1·oor hct totale ad 
vieswcrk. Hij sclectcen de Ltrchitect en 
adviscurs en draugt de omwcrpwerk
zaom heden a an hen op. De risico·s die de 
bouwprojectmanager aangaat, nemen in 
dit model toe tot circa 10 ... 15 ·~~. van de 
totalc kostcn. Hct is dcnkbaar manage
ment contracting voor de uitvocring met 
dcze variant te combincren. De finLtn
cielc risico·s voor cle uitvoc ring blijl'cn 
cchtcr bij de opdrachtgever liggen. 
lndien hij zich aanbicdt als ruta/ con
tractor necmt de bouwprojcctmanagcr 
de turn kcy-,·erplicluing op zich en 

Opdrachtnemers in de bouw dragen steeds 

meer van de risico's van het bouwproces; 

juridisch moeten de verantwoordelijkheden 

goed geregeld zijn. 

draagt bij bet risico voor bet volledige re
sultaat. Uiteraard zal hij ernaar streven 
dit risico elders onder te brengen. Het 
mage duidelijk zijn dat in deze laatstgc
noemde vorm van bouwprojcctmanage
ment gebeel andere kwaliteiten van de 
bouwprojectmanager worden gevraagc.i 
dan in de meertraditionele rollcn . De op
drochtrelaties liggen niet meer zo vast als 
voorheen. Het is nict gczegd dot de te
gcnp;mij van de opdrachtgever altijd tc
gen panij 1'<111 clc bouwprojcctmanager 
zal zijn. Soms zal hij zelf als upclrachtge
ver optreden. 
:\an adrisering zoals van oudshcr zal al
tijd behocftc blijven bestaan. De Ltclvi
seur kan immers ter zijde staan bij het 
formuleren van ciscn waarmee op
drachtgevers turn kcy-aanbicdingc.n aan 
derclcn vragen. De (turn key- )aanbiedin
gen moeten getoetst worden aan de be
schreveneisen. NLtarmate de· bouwmarkt 
mcer tO!ale aanbieders telt za l de behoef
tc oan onatl1ankelijke adviseurs ter begc
leiding van de opdrachtgever reiLtticf toe
nemen. Hun aa npak zal echtcr mccr 
toetsend van aard zijn . De opdrachtrela
tic is in elk gevol heldcrcn eenduidig. 

Aardverschuiving 
Ten opzichte van bet traditionele advies
modcl is total consulting al cen aardver
schuiving. Architect en aclviscurs wor
den clus ·onderaanncmcr' van de bouw
projcctmanager. 
.Hanage111ent COJilrac:ring voor de uit
voering (11·aarbij de adviseur in plaats 
van de lwoJdaanncmer contracten sluit 
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met onderaannemers) is aileen in speci
fieke situaties aan te bevelen. Het is beter 
de aansprakelijkheid voor de uitvoering 
onder te brengen bij een (hoofd)aarine
mer. Welke adviseur zou willen overwe
gen in de woningbouw als management 
contractor op te treden? In de utiliteits
bouw stuit het op het bezwaar dater een 
nauwe verwevenheid is tussen de werk
zaamheden van nevenaannemers. 
Total contracting betekent dat de bouw
projectmanager enorme risico 's aangaat. 
Pas wanneer die risico's voor tijd, kwali
teit en kosten grondig zijn verkend en 
onschadelijk zijn gemaakt, is het verant
woord aan een dergelijk contract te be
ginnen. Tegenover het aangaan van risi
co 's staat dat er winst moet worden ge
maakt. 
Als de opdrachtgever/toekomstig ge
bruiker het gebouw echter in eigendom 

I ,. 

zal houden, is tegenstrijdigheid van be
langen niet te voorkomen. De opdracht
gever heeft er omwille van een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van het gebouw te
gen een zo laag mogelijk prijs belang bij 
dat de total contractorzoveel mogelijk ri
sico neemt terwijl de total contractor zijn 
risico juist tracht te beperken. Bij het 
aangaan van een total contract is er dus 
een tegenstrijdig belang met de op
drachtgever. Van groat belang is te on
derkennen dat deze werkwijze een atti
tude vergt die niet past bij onafhankelijke 
adviseurs. Onafhankelijk adviseurschap 
en total contracting zijn binnen hetzelfde 
adviesbureau derhalve niet te combine
ren. Adviesbureaus met een afdeling 
voor total contracting hebben een con
flict of interest ingebouwd. 
Dan is er ook de mogelijkheid op ad vies
basis te werken voor partijen zoals ont-

-~· .. ..-:,··~:1 '' ~· · .• ·_:: : : ~.,.'.',/ ' :•'r'~:· ::·~ ·: ·~ ·r · ~~ :-··•':;•···· 

. . · Rol bouwprojectmanager 
. . . . '. . . ',' . '~ . ' .... ·. . . . 

Contractuele relaties 

Traditioneel model . 

Total consulting , . 

Total consulting 
+ management contracting 

Total contracting 
(eventueel met 
management contracting): 

·-----------!. 

wikkelaars die bijvoorbeeld een totaal 
contract op basis van prestatie-eisen met 
een opdrachtgever hebben gesloten. De 
voorwaarden om te kunnen werken als 
adviseur met een goede naam en bekend
heid zullen verzekerd moeten zijn. 
De vraag van opdrachtgevers om garan
tie voor de prijs af te geven komt steeds, 
vaker voor. Onder voorwaarde dat een 
garantie wordt voorzien van duidelijke 
uitgangspunten, hoeft zo'n vraag niet bij 
voorbaat te worden afgewezen. Om risi
co's te vermijden is het aan te bevelen een 
garantie pas te verstrekken, nadat volle
dige dekking van uitvoerende partijen is 
verkregen. 
In een steeds agressievere markt kunnen 
adviseurs/bouwprojectmanagers deze 
ontwikkelingen niet negeren, maar om 
belangenverstrengeling te vermijden die
nen zij een bewuste keuze te maken. • 

.. , .. · 

Coordinatielijnen 

Aanntmers 
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DE KOPLOPERS 
Sommige gemeenten 
ze rten zich al enkele 
jaren in voor duur
zaam bouwen. Andere 
beginnen er nu pas 
aan. Om te voorkomen 

ACHTERNA 
dat ieder het wiel 
moet uitvinden, is onderzocht hoe zes 
pioniergemeenten te werk zijn gegaan. 
Daaruit i~ een algemene aanpak gedes
tilleerd, waarmee andere gemeenten snel 
en doeltreffend hun beleid kunnen opzet· 
ten. En opdrachtgevers, ontwerpers en 
bou• . r kunnen zo te weten komen. wat 
er bij .,en gemeente speelt. 
In 1990 begonnen de eerste gemeenten 
met initiatieven om de energie- en milieu
kwaliteit van de gebouwde omgeving te 
verbeteren, waarmee ze inhaakten op het 
Nationaal Milieubeleidsplan. lnmiddels is 
duurzaam bouwen een van de moge/ijke 
taken van gemeenten om in aanmerking 
re komen voor een bijdrage uit de VOGM· 
regeling. 
Om de gemeenten. die nog met beleid 
moeten beginnen, te Iaten profiteren van 
de rliime ervaring die inmiddels is opge· 
daan, hebben het minisrerie van VROM, 
de Nederlandse onderneming voor ener· 
gie en milieu (Novem) en de Stuurgroep · 
Experimenten Volkshuisvesting (SEV) op· 
dracht gegeven deze ervaringen te struc
tureren en algemeen toegankelijk te ma· 
ker ~?el van dit onderzoek was een aan· 
pak .. schetsen voor gemeenten die wil· 
len starten met duurzaam bouwen, of zich 
afvragen of zij hun aanpak kunnen ver· 
beteren. 
Her onderzoek bestond uit twee de/en. In 
het eerste dee/ is het dubo-beleid van zes 
pionierende gemeenten in kaart gebracht, 
in het tweede dee/ zijn daaruit aanbeve
/ingen geformuleerd voor de opzet of ver· 
betering van gemeentelijk dubo-beleid. 

IR. R.H.M. LEENEN 

DRS. lNG. J. T.H. STRAA TMAN 
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In dit eerste dee! van het onderzoek is van 
zes gemeenten het dubo-beleid tot medic 
1994 geanalyseerd: Amsterdam, Rorter· 
dam, Den Haag, Utrecht, Sch iedam en 
Delft . Di.t gebeurde aan de hand van docu
mentonderzoek, interviews en een wor.k· 
shop._Onderzocht -zijn het beleidspro· 
gramma van deze gemeenten, de uitvoe
ring van dit beleid, de praktijk en tenslotte 
resultaten in term en van mil ieukwaliteit. 

Beleidsprogramma Tot 1990 besteedden 
de zes gemeenten aandacht aan onder
werpen als energie, geluid, afval en b in
nenmilieu. Het duurzaam bouwenbeleid is 
een integratie en verdere uitwerking van 
deze afzonderlijke beleidsvelden. De doe I· 
stellingen zijn meestal nog 2bstract gefor
muleerd.Daardoor is er nog geen referen
tie voor toetsing van de resultaten en ko
men eventueel noodzakelijke aanpassin
gen van het beleid of de uitvoering niet 
snel aan het Iicht. Vrijwel aile gemeenten 
zijn met duurzaam bouwen gestart in ge
subsid ieerde nieuwbouwwoningen. Later 
komen daar woningrenovatie en utilite its· 
bouwbij . 

Instrumentarium Overheden kunnen 
kiezen uit een breed assortiment van in· 
strumenten om hun beleidsdoelstellingen 
te real iseren, onder te verde len in directe, · 
indirecte en sociale reguler ing. De zes ge
meenten kozen vooral voor sociale regule
ring : over leg, kennisoverdracht en voor
lichting. Om dit kracht bij te zetten. zette 
men een of meer instrumenten in uit de 
categorie indirecte regulering : subsidies 
en overeenkomsten. Directe regulering is 
nauwelijks van toepassing: aileen voor 
scheiding van bouw· en sloopafval, vi3 de 

bouwverordening. Rotterdam, Delft en 
Den Haag subsidieren milieumaatregelen. 
Het succes daarvan hangt af van de relatie 
tussen gemeente en corporaties, de hoog
te van de subsidie en de wijze waarop men 
de subsidie aan de man brengt. De ge
meente meet de doelgroepen actief bena 
deren en duidelijk zijn overvoorvvaarden 
en procedures. Amsterdam is er in ge
slaagd een groot deel van de gesubsidieer
de sector te bestrijken, door met de corpo
ra ties overeen te komen om milieuvoor
waarden te verbinden aan de objectsubsi 
die. Dit is vooral effectief als er een zekere 
samenwerking is tussen de corporaties, 
met een centraal aanspreekpunt, zeals 
een federatie . 
In Schiedam en Den Haag zijn milieuvoor
waarden als dringende aanbeveling on
derdeel van onderhandelingen bij grond
uitgifte en projectontwikkeling. In ruil 
voor een voorkeursbehandeling blijken 
corporaties en projectontwikkelaars be· 
-reid daaraan te voldoen. 

Uitvoering De verantwoordelijkheid 
voor de beleidscoordinatie is meestal toe· 
gewezen aan een medewerker van de 
dienst volkshu isvesting, ruimtelijke orde· 
ning of milieu. Het blijkt moeilijk om ook 
in de eigen organisatie. medewerkers 
zover te brengen dat zij meewerken. Soms 
zijn zij niet overtuigd van het nut, beschik· 
ken ze niet over voldoende kennis of on· 
derkennen de mogelijkheden Viln duur
zaam bouwen riiet voor hun eigen taak· 
veld. Vaak is duurzaam bouwen een toe· 
gevoegde taak. die meet worden verricht 
naast het gewone werk .' Oaarom is het be
langrijk om iedereen binnen de gemeen· 
tel ijke organisatie vroegtijdig in de be
leidsvoorbereiding te betrekken, teneinde 
een draagvlak te creeren. 

Praktijk Om de doelgroepen te kunnen 
bereiken, meet de gemeente daar een 
goede relatie mee hebben. Bij de relatie 
met corporaties is een belangrijl> gegeven 
dat de gemeente op hen minder grip heeft 
gekregen als gevolg van het Besluit Wo· 

I 6() 
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Flinke verschillen 

De resultaten die in de zes onderzcichte ge
meenten zijn geboekt. blijken onderling flink te 
verschillen: Sommige werken ·a an vooruitstre
,vende experimenten op beperkte schaal; deze 
verwachten daarvan een uitstralingseffect. 
Hoewel deze experimenten hoog scoren in de 
publiciteit en de lokale PR. ligt het gevaar van 
eenmaligheid en vrijblijvendheid hier op de 

\loer. . . . 
Andere gemeenten realiseren een relatief klei· 

ninggebonden Subsidies (BWS). Deze 
maatregel gaf de corporaties meer verant
woordel ijkheden en de gemeenten dus 
minder (stuur)kracht. 
In de praktijk schenken corporaties wei al 
op een of andere manier aandacht aan 
duurzaam bouwen, maar dit lijkt veelal 
niet verder te gaan dan min of meer ge
bruikelijke, weinig omstreden maatrege
len . Weerstanrl ontstaat zodra het gaat 
om toepassingen die in de huidige bouw
praktijk nog geen gemeengoed zijn . De 
discussies spits en zich dan toe op de meer
kosten, de risico's in de gebruiks-/onder
houdsfase (naaldhout, watergedragen 
verf) en de verk~ ij gbaarhe i d (betonpuin
granulaat, niet-tropische hardhouten 
voordeuren). 

Ook opvattingen ov·er het rendemer.t van 
maatregelen spelen een rol: op grond van 
niet-eenduidige beoordelingen zijn een
voudig argumenten te vinden om een 
maatregel niet te treffen. ' 
Discussies tussen gemeenten en andere 
betrokkenen ontstaan ook door verschil
len in tijdshorizon. Onderhoudsdiensten 
van corpora ties bijvoorbeeld geven voor· 
keur a an materia len en technieken die zij 
uit ervaring kennen. Voor maatregelen die 
risico's inhouden voor de beheerfase zijn 
zij huiverig. De beperkte garanties op 
sommige nieuwe materia len versterken 
dit gevoel van onzekerheid. 

Resultaten Elk. van de zes onderzochte 
gemeenten meet de resultaten van haar 
duurzaam-bouwenbeleid op een eigen 
wijze. Sommige doen dit in het geheel niet 
of a an de hand van een grove maatstaf, 
zeals het aantal woningen: · 
Meten gaat het eenvoudigst aa·n het einde 
van het bouw-voorbereidingsproces, dus 
van bestek en tekeningen. Wijzigingen ge
durende de uitvoeringsfase zijn dan echter 
niet te signaleren. Verder is er nog geen 

•eenduidige maatstaf om de milieukwali
teit te meten. Oaardoor zijn de resultaten 
van de gemeenten moeilijk onderling te 
vergelijken. 

ne verbetering van de milieukwaliteit in een 
(zeer) groat aantal woningen; deze streven 
naar een stapsgewijze vergroting van de ver-
beteringen. · 
De charme van deze aanpak is de confrontatie 
van vrijwel de gehele lo_kale bouwpralctijk 'met 
duurz_aam bouwen. . . .. 
Voor aile pioniergemeenten is het grate vraag
stuk voor de komende jaren: hoe de ingaette 
trend te consolideren • . · .. · · .· : : ;~·.· •·c 
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Het tweede dee I van het onderzoek richt
te zich op de vraag hoe gemeenten, die 
w ill en start en met duurzaam bouwen, te 
werk moeten gaan. Verder zullen ge
meenten, die al gevorderd zijn met duur
zaam bouwen, .zich afvragen hoe zij hun 
aanpak kunnen verbeteren. Nu treden bij 
de aanpak van duurzaam bouwen in de 
praktijk wei allerlei complicaties op die 
n iet in aile finesses met een algemeen gel
dende werkwijze zijn op te lessen, maar 
tech is van de ervaringen van anderen veel 
op te steken. Daarom is in het kader van 
het onderzoek een algemene aanpak ge
schetst die aan zowel beginnende als gev
orderde gemeenten aanknopingspunten 
biedt om op een logische en eenduidige 
wijze hun dubo-beleid vorm te geven of te 
verbeteren. 
De vorming van een succesvol duurzaam
bouwenbeleid bestaat uit zes Ol)derdelen: 
1. omschrijving van de einddoelcn; 
2. in kaart brengen en kiezen van de doel
groepen buiten de gemeenteliJke organi· 
satie en van de veranderingen die deze 
moeten ondergaan; 
3. kiezen en opbouwen van het instrumen
tarium om de veranderingen te bewerk· 
stelligen; · · 
4. voorzien in de middelen die nodig zijn 
voor het beleid, en de bronnen die voor 
deze middelen kunnen zorgen; 
5. opzetten van de gemeentelijke organi· 
satie die het beleid in praktijk meet bren
gen en moet overbrengen op de doelgroe- . 
pen; 
6. vastleggen van het beleidprogramma. 

In deze opsomming is ook de volgorde van 
belang: men begint dus bij het eindresul
taat en werkt vervolgens toe naar de ge-

meentelijke organisatie. Na de beleidsvor 
ming en implementatie is monitoring en 
evaluatie nodig, om te kunnen nagaan of 
het beleid inderdaad het gewen'ste effect 
heeft en waar verbeteringen nodig zijn. 
Onderstaand worden de belangrijkste on· 
derdelen van deze aanpak verder geanaly 
seerd en toegelicht. 

Einddoe/en Dena te streven resultaten 
einddoelen- moeten zo concreet mogel ij 
worden omschreven. De centrale vraag 
daarbij is: 'Wat wil de gemeente met het 
beleid bereiken, in welke sect oren en op 
welke termijn?'. De doels:ellingen van ge 
meenten hangen n iet aileen af van het be 
leid op nationaal niveau, maar ook van de 
lokale politieke voorkeuren, de beschik
bare middelen en de relat ie met de acto
ren van de bouwpraktijk. De politiek moe 
bij voorkeur een duidelijk standpunt inne· 
men; uitvoerend ambtenaren kunnen zic 
hierop later beroepen. 

Naarmate de einddoelen preciezer zijn 
omschreven, kunnen ze meer stu ring ge
ven aan de uitvoering . Ooordat 'wat, waa 
en wanneer' duidelijk zijn afgebakend, is 
ook relatief eenvoudig te controleren of 
de doe len zijn gerealiseerd. In de praktijk 
wordt echter vaak gekozen voor een glo
bale omschrijving, om onderhandelings
rui'llte te scheppen voor afspraken met d 
doelgroepen. Men moet dan naderhand 
niet verbaasd zijn over interpretatiever
schillen, schijnbare overeenstemming en 
ontwijkend gedrag. 

Doelgroepen De doelgroepen zijn dege
nen die de doelstellingen op papier moe
ten omzetten in eindresultaten. Het belei 
meet zo op de doelgroepen aangrijpen 
dat zij een veranderingsproces ondergaan 
in de richting van de beleidsdoelen en dit 
ook overbrengen op de overige actoren in 
de bouw. De centrale vraag·luidt hier: 
'Welke doelgroepen moeten worden aan
gestuurd en wat meet bij deze doelgroe
pen veranderen opdat ze de beleidsresul
taten willen en kunnen realiseren?'. 



. .,.; . 
·.·-: . •, 

Keuze Het ligt voor de hand om bij herbe
palen van de doelgroepen met name nate 
gaan w ie een belangrijke rol spelen'in .de 
bouw-voorbereidingsfase. Dit i:ijn de op
drachtgevers (woningcorporaties, project
ontwikkelaars) en de o-ntwer.pers (archi
tecten, adviseurs). Bij de keuze van de 
doelgroepen speelt niet aileen de betrok
kenheid van actoren bij het bouwproces 
een rol, maar ook de relatie tussen de ac
toren en de gemeente en de relaties tus
sen actoren onderling. 
Als er actoren zijn waarme·e de gemeente 
rege lmatig overleg voert over het bouw
en volkshuisvesti~gsbeleid, dan is dit over
leg te benutten om het onderwerp duur
zaam bouwen bespreekbaarte maken en 
daarover afspraken te maken. Uiteraard 
gaat dit gemakkf>lijker als in een relatie sa 
menwerking en gemeenschappelijke be
langen vooropstaan, en niet tegenstellin
gen en conflicterende belangen . Ditzelfde 
'geldt voor de relaties tussen act oren on
derling .-
Het is nu zaak voor de gemeente om nate 
gaan met welke actoren de beleidsdoelen, 
naar verwachting, effectief en efficient 
zijn te realiseren, afhankelijk van de rol 
van de betreffende ~ctoren in het bouw
proces en hun relatie met de gemeente. 
Het ligt voor de hand deze actoren te kie
zen als doelgroep. 
Of doelgroepen de eisen en wensen van 
het beleid willen en kunnen inwilligen 
hangt af van verschillende factoren, zoals 
attitudelbedrijfscultuur, interne voor
waarden, en kennis en vaardigheden. 

Houding De attitude van de doelgroepen, 
ofwel hun waarden en normen, is het fun
damel'lt voor hun gedrag, keuzes en priori
teitsstelling. Een milieubewuste attitude is 
een noodzakelijke voorwaarde voor vrij
willig milieubewust gedrag, omdat zij an
ders niet gauw 'offers zullen orengen' om 
milieukwaliteit te realiseren. Een milieu
bewuste attitude leidt echter zeker niet 
automatisch tot milieubewust gedrag om
dater nog vele andere factoren in het spel 
zijn . Zo moet de communicatie oak duide-

lijk maken dat aile individuele bijdragen, 
hoe klein die ook lijken, sa men een groat 
effect hebben. 

Interne voorwaarden Doelgroepen heb
ben hun eigen doelstellingen en mogelijk
heden. Deze eigen doelstellingen bestaan 
op de eerste plaats uit bedrijfseconomi
sche doelstellingen, zoals continuiteit en 
rentabiliteit. waardoor men terughou
dend zal .zijn om niet-rendabele·investe
ringen te doen.lets dergelijks geldt voor 
exploitatierisico's op lange termijn. 

Kennis en vaardigheden Duurzaam bou
wen houdt in dat de gebruikelijke technie
ken, werkwijzen en mate'rialen moeten 
veranderen. Daarvoor zijn kennis en vaar
digheden nodig, die de actoren eerst moe
ten verwerven. De gemeente moet na
gaan in hoeverre zij hiertoe zelf in staat 
zijn, of-dat zij hen een handje moet hel
pen. 
In het voorgaande is uitgegaan van vrijwil
lig mi'iieubewust gedrag; het is echter ook 
af te dwingen. Maar ook dan blijft het no
dig bewustwording en motivatie te bevor
deren, om de acceptatie van de maatrege
len te vergloten en de druk op de hand
having te verminderen. 

Instrumentarium Om de handelswijze 
van de actoren in de bouwte veranderen, 
staan de gemeente verschi.llende instru
menten ter beschikking. 
Met directe of fysieke regulering is het ge
wenste gedrag door wet- en regelgeving 
af te dwingen. Met indirecte regulering is 
het keuzepatroon te beinvloed~n door 
middel van str'affen en belonen, met bij
voorbeeld financiele prikkels zoals heffin
gen en subsidies. 
Daarnaastvaltte denken aan hetstellen 
van voorwaarden in private overeenkom
sten tussen overheid en bedrijfsleven. Bij 
sociale of zelfregulering ontstaat bij de 
doelgroepen het besef dat zij zelf verant
woordelijk zijn voor de beleidsdoelen, zo
dat zij hun gedrag in de gewenste richting 
veranderen. 

Instrumentarium 

Instrumentarium voor.dubo-beleid op geme'!~ 
telijk niveau (niet uitputtend). In de praktij 
blijkt een mix van instrumenten het mee! 
doeltreffend te werken. 

DIRECTE REGULERING 
• Ruimtelijke ordening: eisen in het bo 
stemmingsplan 
• Bouwbesluit: eisen ~nergie en veilighe: 
(uitsluitend op rijksniveau) 
• Bouwverordening: eisen inzameling bouv 
en sloopafval 

INDIRECTE REGUURING 
• subsidies, stimuleringspremies: financie 
prikkels 
• heffingen, storttarieven afval: financie 
prikkels 
• overeenkomsten met projectontwikkelaar 
woningcorporaties (grondovereenkorr er 
pachtvoo~aarden, projectontwikkelir,~ .JVE 

eenkomst) 

SOCIALE REGULERING • -
• voorlichting: signaleren, attenderen, i 
formeren, aangeven'wat wenselijk is 
• voorkeurslijsten, checklists: informeren, a< 
geven wat wenselijk is 
• kennisoverdracht. training: inzicht versch 
fen, praktijkervaring op Iaten doen 
• voorbeeldprojecten: Iaten zien wat wensel 
is, tonen hoe ' 
• overleggen en afspraken maken (convenar 

Keuze De keuze van het instrumentariur 
hangt af van de wettelijke bevoegdhPrJ£ 
de aard van de beleidsdoelen, de st<. 
van de kennis en van de gestelde priorit • 
ten in relatie tot beschikbare middelen . 
recte regulering is verplichtend voor de 
doelgroepen. Deze is echter vrijwel geh· 
voorbehouden aan de rijksoverheid; ge· 
rneenten kunnen slechts beperkt aanvu 
lende regels stellen. Naarmate de gewe 
ste oplossingen voor een probleemveld 
minder uitgekristalliseerd of meer omst 
den zijh, ligt directe regulering ook min 
der voor de hand. Soms is indirecte reg~ 
ring dan wei mogelijk, met name als da· 
gaat om subsidies. 
Het stimuleren van zelfregulering kent 
principe vrijwel geen beperkingen. lndi 
recte en sociale regulering zijn relatief' 
blijvend, waardoor de effectiviteit med 
afhangt van de medewerking van de de 
groepen.ln dit verband spelen machts
afhankelijkheidsrelaties een belangrijk 
rol: denk bijvoorbeeld aan het vaststell 
van woningcontingenten en de grondt 
gift e. 
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IMPLEW(NTATIE 

' oueo. 

Jdeaal-typische torstandkoming en uitvoering van 

gemeenrelijk dubo·beleid. Her inittatief komt 

bijvoorbeeld van een wethouder. de gemeenteraad 

of de ambtenaren. Vervolgens gdat het ambtelijk 

apparaat aan de siCJg om duurzaam bouwen nader 

vorm te geven: de beleidvorming. Daarna kan het 

beleid worden geimplementeerd. Dit beteken! het 

invoeren van her !Jeleid in her amb relijk appardat 

da t het Ioker vormt naar de bouwpraktijlc . Om na te 

kunnen gaan of het beleid de gewensre resultaten 

opt evert en op we Ike onderdelen verbetering 

mogelij~ is, moet het beleid worden gemonirored 

en getvalu'eerd. 

In de praktijk blijkt een mix van instrumen
ten het meest doeltreffend te werken. Bij 
de keuze van het instrumentarium moet er 
op worden gelet dat aile aspecten van de 
noodzakelijk geachte veranderingen wor
den aangestuurd en dat gebruik wordt ge
maakt van elkaar versterkende effect en. 

Acceptatie De acceptatie van het beleid 
hangt sterk af van de mate waarin doel
groepen de eisen en wensen ervaren als 
een aantasting van hun autonomie. Het 
verdient daarom aanbeveling eisen en 
wensen te omschrijven in de vorm van 
'prestaties' en de concretisering daarvan 
zoveel mogelijk over te !at en a an de doel
groep~n. 

Communicatie Een bijzonder punt van 
aandacht is de communicatie met de doel
groepen. De acceptat ie van het beleid en 
de bereidheid om.tot afspraken te komen 
zal toenemen door de doelgroepen in een 
vroegtijd ig stadium bij de beleidsvoorpe
reiding te betrekken, en zo in te spelen op 
hun voorkeuren en mogelijkheden. Helde
re doelstellingen, voorwaarden en proce
dures zijn essentieel : wat verwacht de ge
meente van hen, aan welke voorwaarden 
moeten zij voldoen (bijvoorbeeld om in 
aanmerking te komen voor subsidie), we I
ke dienst/afdeling kan hen verder infor
meren en hoe verloopt de verdere afhan
deling. Een en ander is vast te leggen in 
een communicatieplan. 

Middelen De financiele middelen zijn te 
betrekken uit het gemeentefonds en de 
Vervolgbijdrageregeling_ Ontwikkeling 
Gemeentelijk-Mil ieubeleid (VOGM) van 
het Rijk. Deze middelen zijn onder andere 
bedoeld voor h~t uitvoeren van gemeen
telijke taken uit het Kaderplan van aanpak 
NMP, waaronder duurzaam bouwen en 
energiebesparingsbeleid. 

Gemeentelijke organisatie Het verdient 
de I(OOrkeur om een medewerker specifiek 
te belasten met het formuleren van het 
beleid en het coordineren van de uitvoe-

ring . Voor de inhoudelijke uitwerking van 
het instrumentarium is ext erne deskundig
heid in te schakelen (milieu, communica
tie, kennisoverdracht); vooral in de begin
fase kan dit de beleidsvoorbereiding en 
beleidsuitvoering bespoedigen. 
Meestal is het nodig bij de voorbereiding 
en uitvoering andere gemeentelijke dien
sten en afdelingen in te schakelen. Deze 
moeten dan in een zeer vroeg stadium bij 
de voorbereiding worden betrokken, in de . 
eerste plaats om ook in de gemeentelijke 
organisatie draagvlak voor duurzaam 
bouwen te creeren. Deze diensten hebben 
eigenlijk een andere taak dan duurzaam 
bouwen; een doeltreffende integratie 
daarvan in hun takenpakket is daarom een 
van de belangrijkste zorgen van de dubo
co6rdinator. 

Draagvlak is niet aileen nodig in horizon
tale zin. maar ook in de hierarchie van de 
organisatie. Het management van de ei
gen dienst van de dubo-coordinator en 
van andere diensten moeten het dubo-be
leid steunen.Met name wanneer het niet 
of nauwelijks lukt om i_n collegiale sfeer 
draagvlak te creeren is de rol van het ma
nagement doorslaggevend. 

In de tweede plaats moeten andere dien
sten en afdelingen in een vroeg stadium 
bij de beleidsvoorbereiding worden be
trokken om vanaf het begin rekening te 
kunnen houden met hun mogelijkhe:len 
en beperkingen. Naarmate de: werkzaam
heden die voortvloeien uit het duurzaam-

'' bouwenbeleid beter geintegreerd zijn in 
de reguliere werkzaamheden, zal -zowel 
de acceptatie als de effectiviteithiervan 
grater zijn. 

Beleidsprogramma Voor de pol itieke be
sluitvorming is het van be lang een beleids
programma (nota) samen te stell·en waarin 
aile as pecten zijn uitgewerkt tot een sa
menhangend plan van aanpak. Hierin 
wordt het beleid op strategisch niveau uit
eengezet. Daarbij komen de volgende 
punten a an de orde: 

Aanpak van beleidvo 

• een omschrijving van het beleidspro
bleem: in dit geval gaat het globaal ge. 
om de milieukwaliteit van de gebouwc 
omgeving en in het bijzonder van de g• 
bouwen; 
• een omschrijving van de beleidsdoel1 
en het dome in waarop het beleid betre 
king heeft; 
• het in te zetten instrumentarium; 
• de organisatie die verantwoordelijk i 
voor de uitvoering van het beleid; 
• de middelen die voor de uitvoering v. 
het beleid beschikbaar zijn (financien, 1 
soneel); 
• de termijn waarop de beleidsdoelen 
moeten zijn gerealiseerd. 

Monitoring en evaluatie Monitoring 
blijkt in de ~eeste gemeenten nog een 
ge prioriteit te krijgen, waarschijnlijk vz 
wege de relatief hoge kosten. Toch is he 
nodig inzicht in de effect en van het bele 
te krijgen om te kunnen bepalen of dit f. 
fectief is en in hoeverre bijsturing gewe• 
is; afhankelijk van de aard van het ingez 
te instrumentarium is toezicht noodzakl 
lijk (handha.ving). Gemeenten brengen' 
resultaten op verschillende manieren in 
kaart, mogelijk als gevolg van het ontbr· 
ken van een eenduidige maatstaf voor h 
waarderen van de milieukwaliteit. 

Auteun Jr. R.H.M . Leencm en drt.ing. J. T.H. Straat· 

man zijn 1dviseur res~ctie~lijk adjunct-directeu 

bij WOC Advits ~n B~leid bv, RoNord•m 

Ond~rz~lr Het onderzoelr is uitgevoerd door WD 

Coruulting bv, Ronerdam. in umenw.-rlring met 

dS+V. Ron~rdam 

Liter~tuur Gemet~nte-n en energiezuinig en milieu· 

~wu.st bouwen; Een momentopname. d~or Straa 

mafl, J. T.H. en R.H.M. L..,nefl, WOC Consulting. Ro 

terdam 1994 (w:rlcrijgbaar bij SEV te Ronerdam); G 

meenten en energiezuinig eon milieubewust bou

Wf'n; ~e/rapportages procesev~fuatie, door LH 

efl. R.H.M. enl. T.H. Stroatmafl. WOC Consulting, 

Ronerd•m 1994 (w:rkrijgbaar bij WDC te Ronerda 
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Blokll 
" ... en een praktijkvoorbeeld met betrekking tot de 

bedrijfsvoering" 
lr. J.G.A. van Hulst studeerde in 1975 af aan de 

toenmaligeTechnischeHogeschool Eindhoven, op het 
onderwerp "Gevelelementen". Na een jaar werkzaam te 

zijn geweest als projectleider bij een aannemer, trad 
Van Hulst in 1976 als specialist materiaaltechniek in 

dienst van "D.H.V. Raadgevend Ingenieursbureau", te 
Amersfoort. In de eerste jaren omvatten zijn werkzaarnheden 

met name het analyseren van bouwkundige schaden, het 
opstellen van reparatie-adviezen en het geven van algemene 

materiaaltechnische adviezen. Later werden mede door 
hem in binnen- en buitenland, studies en onderzoek 

uitgevoerd naar het hergebruik van materialen. Zo kwam hij 
onder andere in West- Afrika, India, Polen en Estland. 

Ir. Van Hulst maakte deel uit van diverse CUR-commissies 
en het KNB Technologieproject BRIK. De laatste jaren is 

het accent van zijn werkzaamheden komen te liggen op 
adviesvelden die in relatie staan met Duurzaam Bouwen, 

waarbij de aandacht vooral gericht is op antwerp- en 
materiaaltechnische aspecten en het milieubewust slopen. 

Sinds 1985 is Van Hulst hoofd van de adviesgroep 
Materiaaltechniek & Bouwfysica en projectmanager van 

D.H.V./A.I.B .. In 1993 won de adviesgroep de 
Koninklijke I.B.C. prijs. 
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*"Zoeken naar het 'duurzame' kantoor van de toekomst", 
"Cobouw", 10 april1995. 

*"Energy saved in the structure", "The Architects' Journal", 
"Concrete quarterly; Editorial", winter 1995. 

*"Artie waterworks" "The Architectural Review" 
' ' 

"Natural sources", 1993. 
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28 september 1995. 
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' ' 
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10 april 1995 

Zoeken naar bet 'duurzame' 
kantoor van de toekoinst 
Onder de nOfmt:r •up \Or~& naar Mil duunotmt :r..umenlninc' b~tkt mt:n tich 
bij het inttrdtpartemtntale progr .. mmabureau DTO (Duunamt 
TcchnoloEi"cht: Ontwikli.rlintl i,n Otlfl al ~nds 199.3 htt hoofd ovtr de 
naae: "'·at mUt"ttn w.e d~n om in 20-aO t"'inli&:: ke-er 1.0 zuini& (factor 20) om 
h: )pringt'R mt:l JZrondstoffcn t:n enereie op hct gebird \·an \'C~dinf,ldeding, 
mohililcil, huis\'('SliRI: tn prvduktit'! De huidigt li:~j \an de "''trtldbe\'01-
"=ing tn htt huidi~e .,uJnarUptil makt'n dt•lf: HOI31:, IO( ttn U~r dringt:nde. 
llll "'as hel m3ar om It \OOrL;,omen d<d hd milieu op den duur onder noc 
J:rotc rt druk komtte ~1aan dan nu al het ~t:ul i.~ \'ier archite<ten ·Jon 
Kristinsson. l.ucit'n Kroll. Ren.z Pijnenborgh en Ht-nk 0011 • "'trd £t:\·raagd 
Hn voor~t:ldproje-ct te ont"'trJWn. Niet om dt rn3it archittctonlsche hoo&· 
sa...ndjrs maar v~ttiHr om het ·d~nkpwtroon • achtu de srhcts. 

kt vijfjang ondertochpro~r;unmit IS 

en geLlmcnhJl im\I.J.tlef van c.Je "iJf 
mnis~rtes c.Jie bctroUen t1jn h•j hct 
;OOfl.ICn in ckn~ntairc maJI\4.:happc:11j· 
~c bchocflcn. 
-i.:t c.Juc1 i~ om in ~;unenspd met 
>clcidsmakcrs. hct hedrijf~le\"cn, on
krwijs· en ondcnoeL;sm~ldlingcn ten 
xecd innovatieproces op gang te brtn
gen. waarin het stre .. cn n:1ar duun.a.:m~ 
ncuJ ri~hung ge .. ·emi i~ . Om enig u.k"C tc 

b •Jgcn 10 wdio.c richting ~ett-..:ht moct 
""' odcn en op wclke nunicr. 1.\ Jt~d<r 
pen n:lJ3.1f ecn \lfo.U(\.. ~hnp met cnl.d~.! 
.u.:hiiC'Ch:n gt.:tlf~Ju"caJ tnl'l Jl .. onJc•
\\ Crp ' Hct kJIII\Jt.>f In ~I)JU ' De O... urb· 
it"P .... ..~.., mel l't\1lXiJ tl ll 1 l...Ulll'D LIJrc 
OOI....,t:filCII o'p IC k\Ch:'n . lk~ UOI 'Ioi.C'!'O('O 

\\, t:t Cl'll llll'li ;uJ.: t11n ~ rc-:p t..: l. r•Jgen up 
ht.:t (\ndeulM..·L,\ ciJ \\'d " gcpcoNcrJ 
J ,t onJcrt01:"- 10 ~l' ' "' reel anogci•Jl te 
m.tl.rn J~.'Or en \amcn"'.:rL•ng met ac 
RIJ~:~~ct.)U""'Cildu:n"\ «n 1ee!c- loli..d1e 
h.: l.;lc l cn mc:t cen rt'dd!Jir.: rt'\.'d pru
~J.lJIUlll ' Ctn ou OoJ(:. ;cUao~.lt ranJ 10 Jc 

t>mncnst.nJ 'an Den ll.u t: - H~.·t s•ng. 
\lo..II'JI om hct todcn n.J.Jr Jc gc.)o(hilr.:~ 
t'IJI:uJ\ IU "-~11 "' onc-n en "cr~cn , cu IU) · 
'iCII ln\IJIIJIIC' ~. ~Cilou"*' ~o:n )(e~h:D.Juv. 

AI\ ta.ll \4:lS ~c:~tdJ h..: t .,.,· rkn~cn \.Jn 
Jl.' k'cn ,Juur. hct t...:pcrLcn \JO het 
J!'t'lf'u•L \ Jn ~rood,tolfal e-n bc-'!"=rlm~ 
Lln \i7haJehJkC' c-mL S," JC'S , dnc:lm.J tll! 
..... t lrr~ebnul. en ~h . .:tJuJ(; v3n JhJi· 
)uorncn 

\an ltiulu~i..,l· h buU'-"('0 lui hiRh ·tn·h 
tk \ll.'f u .. · hth:dcn ll1~c n .JJII hc t \\Crl. · 

t.;Jcr met h.:t .k•.'cnl \1p / ; F~ C'l f eO ~ r-.: · 

dJII\nk:'n . en Jr"c~<n t' l'n \Cdhc ... l ;un 
•' PhJ:t) tn~cn J.ln lh:\Jn:;t•Jl.:c ..... cth..:ht 
~o.b :1 tk unt ..... erpcn. 1.1111 Je \.o~nu.:\.enm
f:CO J1c 1.k tl0114C:'IlC'f \ l'P J~· p rc :o.CfU,II Lt.' 

.:rbtJ mo~. .a~h:n \'oJ~,- ,h l\.II~IIO))Ofl 1<

un ...- -.:ht ar.tc ~rak l>.'!I.IJ~un~ n,,,~, ecn 
.ll'dllleCI O~IIIJII. Jco flh.lit'..:cn lUIIII~ 

1nt.' l (OCf ~ IC O m lC: 'ol .lll\ In hcl \..10it"'l•C· 
~cbvU .... . ~\,l.l/ JJ~J,J,)I h het !!CJI.:Cep
leerd dJt lll\.'O !>t: O 30 000 Ulumcter per 
jaJf nJJI.'n 10 v.oon -14crherlcer' 
0J.Jrom lOU JC cen l.Jntoor moeten 
m.U.cn .... .J..lf JC onk lunt v.-o,.,;n' . 
Dull beLcnde met w geocfcnd tc: ujn in 
rrulieuTa.kcn J.l \ LiJn do\:' colle~J·s : een 
' at.:h~~t;)J).r d•e h•J dcc:lt met de m:c\tc: 
JrchJh."1.:t<n. HtJ he-e ft ~ok nodi&C: c:ff•cicn
tie onJcr andcn: &c:L~.Xht tn de houw
kunJt~e .lf.,.,erl.m@.. ·Gcrn lit. .aftunmcr· 
t'.aiJC"-, profichjc:\ en d~ri!~hJlc:'. Htj 
"'CCS crop dJI de hUidtgC re£ciC:C\'IOg 

van het Bouwhcdual vcrnieuwin;; 
af~rrJft door de: omgel'""Crde be:"" ij:~lao;t : 
.o:U..:e .at' .... ij"-ing ... an l.k gewonc · m;~nlc-r 
\30 l.lucn moet uit\·t).!rig ondcrbou,,·t.J 
tot.·ordc:n . Oat ma.akt hct JO()(ihjk m•ltc:u
li'Ch•h.:,;;tuur uu de ifecr van C"-ptnmc:n· 
tl'M en hobbyi)me le halen. 
Jon Kr i:~t in.\..\00 bcnadruL;t de r<~nJ\'oor
\loaarUcn. · Zijn ~pcclru imtc j, hepc:rk.t 
otndat t.J&:htii! pt'(>.:cnt ~· .1n de ~ebou\1. en 
\·ln de k.omcndc tcuv. cr nu a! ~t.lal. Hd 
\loOOnl~:c:rk - verkec:r op bJ"i~ \0\n zunnc
e c\Cr~ i c maalt intcsra.al dec: I uit -.<~n het 
untwcrp. Aut~lJe \I.Ordtt.k noon cr ' "' 
~ccn o1l ::..:mt.:cn encr~•.:ntt mccr 
Fu~)ll.:k c: neq~tc \~oOJJt ~ero an~c:n dove 
""'"' "'~h'f '" bro~.nJ~;tof - en phuto-\ Oh.a• 
..,..;h.: ,·dkn IX u;tJiltonclc: nokn n~ 
ko.nt tc \Cf\JIItn. nc.·t a\ .. hc:t Jr•nl...._ ~
temc:t. lnt..:~r.J,ll 'oi.Jtcrhehc..:r ''P ;~1\c 
SCh.tahUVC..1US i\ gchodcn. 
Hct werl.en raa~t vc:rwe,cn nlc.'t hl'l 
.... oneal. Hct kantoor i) 1J uur p.:r JJ~ 
open. Men wc:rlt thuis of in buun- ol 
""' IJ Uanton:n . sum\ i) ml'n op h..:t 
h\.._ , rdl.. ~ nt oor . .... ;ur ool ~IJ.Jpgclc::cn · 

~Jdl<.. 
Hcrf!cbrutk v;,n bouwmatc:no,a1 \\ Ordt 

~1ceJ) hcbngnJ~Cr. l>oof hct demon tt:· 
rcn. schoonnuLen en rcparcren zullc:., 
lk bouwt•JJen t .. ngcr "'·orUen He1 
~ebouw ulfkcnl t.al \;t.n 'Luintgc' ... 1)0(

ticnmgen. 01lke \llocn:n en murcn lOf• 

~en \'OOr -.armteop)l3g en gcluid.\i~la· 
11t:. t:.r t.s \Uper-•solo~tie&l:u <bt "·;a,n Ucur 
\'crandcn en ...,.ll'mte wint. IX pholo
\ OltJI>l,'~ ctllcn op Gncl" en da}...:n 
l•Jn gc\.oppcld un ttn c:cn .. oudtgc I "Z.V 
m ... t:sllatic . Op dae m:lll1er llttc:n aile 
~cl'lrutlcr s v3n cncrg•c b•nnen Ul'n 

meter ":.n de bwn. 
Kn.>ll kvert.!c tk mcc ~t fundjmentcle 
ti •}JrJge. H•J noc:nxk t&Jd 3IS de hcl.ln&
rtJL:.IOtc bou.,.·Slof ._00( ·duurt.a:rtm bou· 
""en. fJuurz;.l..1.m blluwcn beg tnt n!tt met 
~ lvp.;n n\3.11' Tlll't txhouJc:n ':m "'at er 
1!>. "0::~Jf1Tltc hc:b ii. de ' f.xtor 20' .JI 
t...:rc•kt :". De JuurLJJmhcid )l:huth \Cf· 
\OI:;cno; in ~;J{l"'gt:14tJlC ad3pt ,\lle . ZtJn 
pl .• n r.pec-h zich d.:ln ool niet ~fin 10-*0. 
nu.ar schc~ll\A.'C:C (~~SCn in ttn mogclij
~e ontwii.h1in~ h't 1999 

Mil.itubt""ust bou..-tn, 
wontn tn wtrkm 
()JII ckeh niet de hoog,ge~pannea ver· 
\\acht.ngen van de 'bevrijding' door 
tclem.ltil·a . De gcmiddcldc rei!>tijd IS 
suwh h<t bc:g1n ..-an de ccuw gdijk gc:ble· 
ven {1,5 uur) mur de aJ'~t.anJ 1s \teeds 
~rue:cr geworden (lut ca. 36 k.m) . Door 
rei len op de bon \s deu: arwnd in 20-W 
tcruggebracht 101 ~- 10 lm. 

Wonc:n c:n werken worden mcer 
gcmengd: op ht:t we-rt. is logecnccom· 
modat)e, 
He:t bcstaandc gebouw '4ordl gcsloopt 
mtl ~tdeeltt::l1jk hergebruik van sloopilf· 
val. M.1lcriaal worth duurdt-r, arbcid 
re13ticf gocdkoop.· Er ~indt durom 
intcni ic:f oodc:ffioud_plaats. De materia
len tonen hun n3ruur1ijle te.tuur en 
klcur; extra afwc:rking (betimmcnn. 
plc!!.len::n, schildcrc:n) vindt' rUtt pl:lau. 
Nauwkcurigc dctaillering ma.U.t aflim· 
merl:11je1. kit en vocgenband ovcrbodig. 
De dal..en zijn voonic:n ... .111 ~rJ..~ . Door 
de ..:omp.;u.:~ Nu""'·vorm is er weinig buh . 
tcngnc:l. VC'f'Vo-armini: gc:)(;hicdt :clx>l"; 
vlocr· en wandvcf\A.·anning t~tralin~S· 

warmte) op de wcrkpk:Uen. Kuru..ahcht 
i~ !!Ci.Oppdd 3Jn de werkpkk en wnrdt 

opgewekt met phot~ .. · oltal~he cc:Ucn. 
Volccn!> Pijnenborgh is hct gebouw bij 
dezc bilt-«ol<>i;i::.t:hc aanpak. eeo ·rweede 
huid' . Hc:t is autonoom qua energicver· 
bruik. c:n w:.tertringloop. Omd:U in dC 
tock.ofll)l o~·~ral en op dk moment met 
een dr;,..w:lloze laptop k.an 'oltorden 
gc .... erkt. ...,onlt het k;unoor ccn ontmoc· 
tmgsplcl .... aar hct ~ngcnum tocven is. 
De ull de (;CdccltcliJkC sluop ... oonlo
mcndc m:uerialc:n \lrrordcn tcr plc:Uc: 
hcrgcbruikt. Gebnuk .... un.Jt gemaalt \·an 
natuur1ijle. onvc:r.ormde bou""'stoffcn. 
lo~c:d nlOgchjk tt::r pleU.e tc v1ndcn. 
TocgepJ.Sl .,.·ordl bio-bc:ton dat uit hoog· 
'olt3.ltdt~; mJ.tcnul i!i recycled. De Iucht· 
\cxhtighc•d wordt gcrcgcld mel planttn, 
de ,.·.umtt mctlhcnnotropiKhc glas.con· 
suut.:IIC~ en translucentc 1~ob.11e . 
Mc: uh1IJJr IS v3n hout met bc:kledmgen 
'an l«r. wol. L:atocn of planten\·czcl~ 
Dag.licht wO(dt buttcn 0('1'gC:''.lngc:n met 
h-.:htcollectorcn en geconcentrcerd vc:r 
\Ol:rd 0.1.11 pl.uto;.cn die ~·erlk:ht moetcn 
Y. t 'fl.k'n via lidtg.elcid~I\J<: ~cub . 

lijd i~ t>tp:.ltnd 
TiJJ 1S de bcpalc:nde factor. Aile tijdcn 
hchl'lcn ,- o l~ens Kro ll defm11icf 

gcbtXJ""'d en dcze gd'JOU\Iro'Cn hebbcn ook 
c:cht ,eduurd. Sinds k.M ...,·etc:n \I.e : hoc 
(unctiOOCic:r bet i!.. hoc minder hct funC · 
\l()fl<'Crt. Kro ll uxL:t een milieu dat reso
luut Uc V.dten \ ' i\0 de: 1-COillrUie Cfl 

&cCCI'Illah.;.eerdc e)thctic:k af.,..lj::..l , zon
J cr cc:tnrum. zo ntlc:r prccicLC grenun: 
een moz.ald:.. 
De ecr::..tc fasc \IOOr hct kantooc bchcht 
antc:g~l bchoud. Hct pt'ogramma ... an 
hct proJCClfl\lnis.~c:nc wOI'dt ondcrzocht 
op h.a..;a nnpns•nls..,ennogen. 
Grocpsgc...,·iJS trckt men 10 hct gebouw 
en nnden uan>forrnatic:s pla.aL\ . Het 
geboow ...,·ordt georganU.Ccrd ~l!iOf hct 
g<&.at om woniogcn. Per hu1s wocdt cen 
programma ontwikkeld. 
Hct afz1en \an sloop k\cr1 volgcns Kroll 
al cc-n bespmng van twinhi: tot vijftig 
kc:er de ant.kn. bcnodigdc: cnc:rgie en 
gromhtuffcn op Het gd)()Uw -.·orcJt 
super gc.iS<'Ilccrd ' ingcpak.l' . W:annte 
wordt opgc!I)J~cn in de m.J)!o-J \•an hct 
fcbluw en hct grondwatcr. Er zijn Zl> 
v.·cin1p: mu~clijL. instaii~IIC~ . en zc Zljn in 
icdcr ~eva! makkelijk \o't:n-·angbaar. \n 
hit gchouw komi gecn lift. wat cen forsc 
bc)pJ.ring op clckv-iciteit oplc\·cn. 
Ptulh)-voha'i)(.:hc ccllen ,oc:Jcn cen 

gclijkstroomnc-1 . De boom Jan de 
Schou....-burgstraat blijft als natiunnl 
rnonumCnt bewa.ud. 

Suvlc• tr<nd rout 
De vrug or de: worit.<hop duiJdijl htcfl 
ltmaakt of_dc: factor 20 hulba.v is \IOL'Jr 
de reductic van cnergic· en grondstotfen
rcbruik bn op ver.och.illcndc manie~n 
worden bcantt~~,.oord . Hc:l hangt crvan af 
WiL111TleC: het emdrc'sultaat wordt vergclc
k.cn. 
Vcrgclijken we de ontwcrpcn met ctn 
SJtuatic waarin nLet.~ wordt gc:daan. dan 
Ieven elke inSJ'C'C'P ecn ntgat.icf resulWI ~ 
vcrgtlijk jc he< met 1'1<1 sW\d=d proj<."<t
ontwlk..kela.aB-k.anlOOr dan dienl zich al 
sncl ccn wirut OW\ van ecn factor IS. 
ln elk gcval kan worden gt':\ll:kl Jat cen 
worbhop als dczc c:cn [:cede rn.lnicr i~ 
om er vat op lc krijgcn wat m hct strc..,c-n 
naat vc:rgaande ra.luctie z.odcn a.Jn de dijk 
zet. Wat dat bctrcft h..:bbcn dt ... ier m:hi
tecten in bet kadc:r \13.11 hct OTO-projcct 
ecn stcvige trt'nd gcz.ct ... 
N.B. De ontwc:rpcr ..-an de Jtchite-.:t t• n 
11jo in maquenc-vorm te h.· lll'h!IJ:en IIJ· 
..Jcm de Viba- val..dat op d')ntJcrJa!:: 13 
~pril. 
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Editorial 

How many eagle-eyed readers spotted the acrostic 
running down the contents page of what we 
thought might be the last issue of Concrete 
Q11nrtcrly? I can now reveal that it was 'Auf 
Wiedersehn'. However, thanks to the enthusiasm 
of EMAP Construct and the team at Tile Architects' 
!ormwl, together with the financial support of the 
fhitish cement industry, CQ is back. 

It returns at an auspicious time. 1995 sees the 
BCA celebrating its 60th year serving the 
construction industry, while the AJ is celebrating 
its centenary. 

What will CQ offer you, the reader? No 
editorials- I hope you will allow me just this one 
-as there are a large number of concrete themes, 
design stories, technical innovations and 
interesting project profiles competing for space. 

Our international netvvork of industry contacts 
will be providing stories from a,cross the world. 
There will be techn ical updates on important 
:levelopments in materials, design and 
:onstruction. In each issue, Dennis Sharp will 
reflect on a building or structure featured in CQ 

since its foundation in 1947. Above all, we will be 
highlighting the achievements and skills of 
architects, engineers, contractors and clients. 

These have been hard years for the construction 
industry. Our future lies in partnerships and 
shared responsibility, and we look forward with 
great optimism to the next century. It promises to 
be a new era for concrete construction- one 
where the potential of its environmental merits, 
its whole-life cost and energy advantages and the 
scope to 'design for durability' will be realised. 

Enjoy this issue of CQ. We are planning for 
Spring 1996 and would welcome any comments, 
suggestions, stories and photographs. 

Martin Clarke, editor 

Energy.saved 
in the structure 
Using concrete for the Scottish Office in Leith 

ensured energy-efficiency and speedy 

construction, writes John Gibbons, director 

and chief executive of the Construction and 

Building-Control Group, Scottish Office 

The design approach to today's 
office buildings is shifting away 
from that of the 19HOs, with the 
emphasis now on the building's 
function rather than its li•rm. 
This is clearly de-rnonstrated by 
the Sco11ish Office at \'ictoria 
Quay in Leith Docks, Edinbu rgh. 
Hac, architectural corporate 
image has been replaced by arch i
tecture with added value that 
activdy contributes to the build
ing's efficiency <llld function. 

Housing 1400 civil servants, 
the four-storey, 32,000m', £30 
million office was designed by 
Edinburgh-based ltMJM Scot
land as a low-energy building 
that makes the most of natural 
light and ventilation. 

A series of glazed at ria and 
open courtyards run the length 
of the building. These keep the 
office plan shallow and allow 
naturalli!;ht to penetrate all 
floors. A central rotunda brings 
light into the heart of the build 
ing. The building is !on!; and 
narrm'l- only SOm deep, it 
stretches 250m along the Leith 
waterfront. 

l·n footp rint it resembles a 
hori zontal ladder. Two long 
narrow blocks are joined at 
intervals by 'rungs' with either 
the covered atria or open court
yards in the intervening spaces. 
To supplement the natural ven
tilation, large ducts from the 
open courtyards <Ire routed 
underground beneath the later
al blocks to feed fresh air into 
the enclosed atria. 

The desi!;n recognises that 

users of office buildings place 
high value on fresh air, natural 
light and on having some con
trol ova their immediate envi· 
ronment. 

The growing demand for 
natural ventilation underlines 
concern by office workers abou 
the stale air and poilu tang that 
arc trapped by scaled, air-cond 
tioned buildings. This concern 
appreciated by building ownw 
who realise cutting down on ai1 
conditioning requirements 
reduces energy consumption 
and fuel bills. 

The client's wish for a low
energy building made concrete 
the preferred material. To max· 
imi se the potentialthamal 
mass of the building. both 
frame and envelope are con
crete, which acts as a thermal 
sink, facilitatin!; control of the 
internal ambient temperature. 

Concrete's th..-rmal mass 
smooths out peaks and trOU!;hs 
of temperature and enables a 
build in!; to retain heat in the 
winter ami be cooled in the 
summer by night -time ventila· 
tion. To maximise the potenti~ 
for thermal inertia, RMJM left 
the concrete structure and env 
lope exposed wherever practic 

The concrete structure and 
envelope are part of an elegan 
structural solution. RMJM 
d~tailed the structure as a 
beam-and-column construc
tion , where columns support 

. the edge beams which in turn 
support the floors. Trent Con· 
crete added a skirt to the edge 



heam whid1 hc·<;mle the inner 
wall. The datlding, therefore, 
bl·camc part ufthc beam and 
vice versa. Vital for the struc
ture's latrral stability ;1rc the 16 
in-situ stairc;1sc· cores erected by 
Miller Construdion . Every
thing dse is (onne<ted to these. 

The Lksign of the external 
w;dls was <h.mgl·d to make full 
usc of .:otKrc·te's therm;d mass. 
Originally, the nnn-stnlltural 
in fill walling around the main 
prt·cast-connctc frame was to 
he pbstcred hi<Kkwmk. Instead, 
brgc· 175mm-th ick precast pan-

ds were used l<1r the innn kaf of 
the walls, combined with 
ISOmm reconstituted-stone 
cladding panels fur the external 

1:1\ades. 
This design not only 

inncascd tlw thermal mass but 
a lso sawd constru<"tion time. A 
bln<"kwork wall would have 
required a team of finishing 
plasterers. The fair -faced pre
cast-cotKretc pands onl)' need
ed painting. 

1\ec.tuse the <"Ontra.:t period 
was only !II\ weeks and the site 
was 111 all exposed locatio n, it 

was importan t to get the build
ing's shell up and weathertight 
to ;tllow other trades to work 
inside. Using large precast pan
els to build the inner wall 
reduced constru..:tion time by 
two months. Contractor Trafal 
gar House simply liftc•d the wall 
in to pl;~ce as part of the frame 
itself. The building w;~s se;~leJ 
from the clements even before 
the Gtvity insulation and ou ter 
cladding were installed. 

Using pre.:ast p;~ncls made in 
<"Ontrolled off-si te factory con
ditions al so ensured a quality 

Above: the long, thin building runs 
along the Leith waterfront left: the 
exterior Is clad In reconstituted 

stone 
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finish to tht• concrett· . All the 
precast cladding dcrnt•nts were· 
mad.: hy Nottingham -bas..-d 
Trent Concret<:, which also sup-

. plit•d th<: external r<:constituted
ston<: cladding pands which 
replaced tht• o riginally propos..-d 
ashlar blocks. Th<: pands arc 
grooved, giving a scale and tex
ture similar to stack-bonded 
masonry. 

Trent developed the rcmnsti 
tuted-stone fini sh to match the 
appearance of natural County 
Durham Stain ton ston<: (ltMJM 's 
first design option). This finc
graim·d crl'amy-hnff sandstone 
is similar to the Craigkith sand 
ston<: that cha r;Ktcrises much of 
the ;rrchitcctun: in Edinburgh. 
But the reconstituted cladding is 
denser and more dur<tbk than 

the natural s;rndstone, and 
although dcsignt•d to w<:athcr 
·like n;rtural stone, its smooth 
strrface makes it mor<: r<:sistant 
to dirt and staining. 

The floors arc of douhle-lt'C 
design, supplied by Costa in 
Building l'rnducts, with c.:iling 
pan.: Is suspended in strips along 
the length of the' coff..-rs ht•twt•en 
the two downstands. A IOOrnm 
g;rp eirh.:r sid..-of the ceil ing 
strips ;rllm~s air to circular•: 
around the ll()or slab. Ducts art" 
fitted to the coffcrs to extract air 
through the floor slab and out 
hdow the raised floor of the 
office above. 

The r.:gukrr shape of th<: 
building <:ncour;rged further 
savings. Building dements could 
bt• stambrdised, resulting in 

l;ng<:,l'Cnriomk large produc
tion runs. Mudt ofth<: cost of 
prt·crst concrete lies in the initi; 
d<:sign and tooling stage, so 
repl'titive us..- of precast mould~ 
can r..-duce costs significantly. 

Thc proj..-ct ;rt Leith pnints 
the w;ry for the future. lncrt·;rs
ingly, dcm;rnds fnr aesthetic 
d..-sign, structural permanence, 
thermal pcrform;rnce, n;rtural 
wntil;rtion and lighting, togeth 
cr with increased environment; 
awareness, will result in offices 
whose architectural form is 
ins<:parable from structur;rl 
function . This t•nergy-eflicient 
office, now occupied by the 
Swttish Office, is precast proof 
that ;r building's structure and 
cl;rdding can be used as part 
its energy system. 



ARCTIC WATERWORKS 

Heating services build ing 
Reyk javik, l.celand 
Arc'o ::ect 

lng imundur Sveinsson 

Iceland relies on 
geothermal power for 
much o'f its energy 

requirements . As an 
acknow ledgement of the 
role played by this 
benevolent source of 
energy, a new geothermal 
storage facil ity for 
Reykjavik is conceived as 
a forum for a range of 
civic activities. 
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! Speculative buildings pose extra problems for low-energy design. Arup 

I Associates' offices at Stockley Park suggests ideas for 2010 and beyond 

Future perfect air-conditioning 
BY RICHARD PARTRIDGE 

Arup Associates won a limited com
petition run by Stockley Park Con
sortium in June last year. The design 
ideas shown here have since been 
developed, and most packages have 
been tendered. The formal go
ahead on site is expected in the next 
few weeks. 

The competition brief fo r 3 The 
Square, Stockley Park in west Lon
don was to provide a four-storey 
building of approximatelr IO,OOOm' 
which could satisfy existing user 
preferences for · fully air-condi
tioned buildings. In addition, it had 
to address the issues of energy effi
ciency, deep space and opening 
windows. 

The brief prompted Arup Asso
ciates to question what the nature of 
an cnvironmcntally-sensiti\'e build
ing might be for tenants today and 
to try to predict how these require
ments might change b)' the year 
2010. It concluded that the building 

~ 

CONSERVATORY 

_.,)l 
.· . / 

Left: the idea of the 
building in plan- a 
cruciform office space in 
a glazed envelope 
providing four 
conservatories. Below 
left: underlloor plenum 
capable of air
condition.ing supply. 
Below right: 
conservatories provide 
security and wind 
shelter. 
Opposite page, top: 
conservatory providing 
wind shelter so external 
shading need only be 
lightweight Middle: 
ideas for cross
ventilation. Informed 
occupants could make 
good use of the 

traditional virtues of 
selective sash opening. 
Bottom: although the 
plan is symmetrical, the 
building can be 
operated to make some 
use of orientation to 
promote ventilation 
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should be designed to minimise the 
running costs associated with a fully 
air-conditioned building- heating, 
cooling and ventilation- but also be 
capable of mixed-mode operation 
involving a combination of 
mechanical and natural ventilation. 

The ensuing design has a cruci
form office floor-plate set within a 
square glass envelope.' This creates 
four conservatory spaces around 
the perimeter of the building which 
form wind breaks to the opening 
windows in the office walls. The ' 
arrangement provid.es additional 
solar-collecting and security zones 
to the building. 

) 

Air conditioned use 
The building is fully air-conditioned 
using a plenum-floor supply srstem. 
Air outlet is by swirling diffusers 

· (Krantz), rather than displacement 
\'Cntilation. This system achieves 
easy adjustment to hot spots arising 
from changes in office layout. 

Flexibility and low costs arising 
from occupancy changes are 
achieved because there arc no ter
minal units, controls or ductwork 
to alter. Air outlets, electrical and 
telecommunications points are all 
easily altered by rearranging floor 

· tiles. 

Solar gain in summer is con
trolled by venetian blinds fixed to 
the conservatory side of the office 
windows under the control of occu
pants. These blinds are fully 
retractable to maximise solar gain 
in win ter. 

Natural ventilation 
A continuous ribbon of vertical 
sliding sash windows around the 
office perimeter provides the 
opportunity to naturally ventilate 
the offices for much of the year. As 
with blinds, these are under the 
individual control of the occupants. 

Traditional sash windows give 
flexibility in the ~v.ay in which air 
can be let in. The lower sash allows 
in low-level air for calm days. The 
upper sash allows air to penetrate 
across the heads of the perimeter 
occupants, facilitating deep-space 
cross-ventilation. During warm 
weather, the upp~r sash can be left 
open for night-time ventilation. 

The wings are 18m deep, howev
er, so some air-conditioning of core 
space may be needed year round, 
particularly since the space may ·be 
cellulariscd. Subletting is catered 
fqr by possible separate letting of 
floors, each of which could also be 
di"ided into two down the axis of 
symmetry with shared lobbied 
access to the small staircase. 

Cross-ventilation can be encour
aged by strategic usc of manually
controlled vents at low level in the 
external glass wall on the lc~ward 
side of the building (typically on the 
north side), together with opening 
\'ents in the roof over the conscrva-
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elr enters cooler 

conservatory 
through lo• le,•l 
••nts ._,...lt....O 
from .Cnd an.c1s 

tories (typically on the south side). 
The natural wind-assisted stack 
effect created by the warm air in the 
southern conservatory will draw air 
through the office from the cooler 
northern conservatory. 

The only automatic opening is to 
the rooflights of the conservatory. 
These use temperature or rain sen
sors or, for fire, fire-alarm or smoke 
sensors in the fire escapes. 

The extent of natural ventilation 
in practice will depend on the envi
ronmental conditions which the 
occupants consider acceptable 
before air-conditioning is required. 
For this to be successful, the tenant
management and staff must fully 
understand and appreciate how they 
can achieve comfortable conditions. 

Control of the environmental sys· 
tern may become more sophisticatec 
as building-control and monitorin£ 
devices are improved. Feedbad' 
loops on giving information on per· 
formance provided by window sen· 
sors, lighting-control systems and sc 
on, will further reduce energy con·' 
sumption while maintaining occu
pant comfort. 

Ultimately, perhaps by the year 
· 2010, a more fl"ex.ible attitude to 
dress code within the office max 
allow tenants to remove the air-con
ditioning altogether. False ceilings 
could also be removed, thereby, 
increasing daylight levels and 
reducing running costs further. 0 
Richard P.mridgt' i~ an architect witlr 
Arup A55ociatc5 
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Office building, Kuala 
lumpur, Malaysia 
Arch itect 
Ken Yeang 

, 
From north-wut 1ha sp iral 
arrangement of the balconies is clear. 

In t he past three decades , booming cit ies 
in the tropics have been cursed with 
dreadful imitations of glass skyscrape rs 
that evolved in the temperate zones of 
the northern hemisphere. These are now 
proving to be uneconom ic even at home 
but the cooling loads they generate in the 
tropics are ridiculously wasteful. 
Ken Yeang is concerned to invent high· 
rise buildings for the tropics that make 
use of abundant ambient energy. 

·-·· 

·~·----· 
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r: ;o:n ~:;e s~a r; o f ~<~ S :)a ;t~t: 'S:-'1 ~ :: · : ~ ~a;'ilzah 

:"' 1975. Year.g .... as "J;"':"'o~si·::e~ :i'": 
Ceve ·op::-er.t of "•S iCe as .n t:-;:ae o~ . :--. c . pa! 

a:-eas of a::lohed resea'"::h - f i r s: : ~ a se<es of 
P'O;ec:ed a~. d bu•!: wcc<s. se ·:J~a ,.., ~ · s 

resear.:h tr. tv trad:t.o:--a : rr.oce·s a~c t--:e·r 
:ca" s :or~ed pr:r.c:p:es a~p: e: :o :Jc:.lc•ngs and 

W est side bi ltoniu wolf lequire 
st<~•ggy lr ingn of tropitll plintong . 
J 
Eut s ide . recen•d 1nd sh1ded 
w+ndows ol ser vic t tow er prov id• 
nlturil ligl'tt 1nd • •' 10 livltOriu . . 
From nor1h·•l1t tt<~e north h:e is 
g l1ad lor it reteivn l• tt le dit-ttt 
sunl ight 



Office build ing . Kuala 
l umpur, Malaysi a 

Ken Yeang 

...:i.:J 

. . ~ i J 

__jJj 
.!il 

-jt1 
:11 1 

-;!il 
'II 

· ~und fl~ot ltcalt appro• 1:6001 

c·::es tn :!".e t~Oi) !C~. a""d t~.t ~d . .., h:s v·s ·0:'1 o• t""e 

7ro;:H:c: Ga:-~er: Ctty a:--.c :~e re ; at : or:s~ : :: o! 
~v · .d : ngs. :a-escape and clz i':'""a:e. inc:w:!::".g tr- e 
~:;:~act of r.: g,-r : s~ Ceve!c:)rr.e:'1t on t._:e e::o
sys:em o: ~r.e c i ~ y t:se!L T!'".e V.e~.ara ~./es.~ a;a 
1: 3\1. 7owen ~ .t s 1:1:o !~e th t ~C c~ :~ese 

cs:egones o: ap;J:·e: ;esear:::"' b~: a's::: c·a·.vs 
Oil the c~~ e ~ t ·.~.-o fo· t~t: es!cb: , sr.me~: c: t"!c 

cgen:a of p~ t :". c•p les a;:,;J i,;d tc the des.gn 
A:i of tr.:s \vo:k 15 ce:--. ~reC o~ e:"'ergy ",.;Se and 

pe :- formance w ithm t!"'.e cor.tex: o' t~e tro::>;ca.l 
c!;rr.ate w::r. t~e a 1m o~ a::~ tev i :'1g a s~s : c . r. at>e 

s;a<'ldard of well·be.n;; 3~d ccmfo·t T~ : s 

p·ograr':'"'.me is u:1der:a<en w:~hin t~ e ~rar""'ew:J~k 

c! r:-,oderr. a :ct': l !ec!:..:~e . :n~ ! '=c :ed •t.~ i ih 

a~;:>ropoaie reg ,ona: c~~ a:ac~er : s! J CS of ci;;"':"".ate 

and cu ~ !ure. produc1::g a ~a:-::as~em hy :- ~ ~ c to:m 
tr.at echoes ancient trad:tior.s of b~ , .Q , rg 

Prototypes, valves and filters 
Yeang·s project work be,;an w1th a se, es of 
family howses. The 1'!1os; s ighi f1ca~t is his own 

house. the "Roof-Roof House. bUilt i~ a IC.:a:a 
Lumpur SCJ:J~rb 1n 198' and embodyir.,; ail h;; 

then curre~t 1deas in pract•ce . Boyar sky referred 
to the hous.e as · .. . an ~..:mbre lla w ith a viila 
underneath 1n wh:ch the spaces are co ; c~ i sed ' . 

VJ~de the, language of the howse's fo cr.-.s is 
e~se~: ,ally Corbus•ar. . and 1ts ope~nes~ a~d :he 
l:Se of the roc~ te rra:es ref !ect s aspects of the 

'f•ve-points '. the ge~es : s of its centra• P"~c i p<es 

of orientat iOn , s had ~n~ and r.atural v e n t.~ a! eon 

tt·,rough 115 open intenors are at: rooted ~ ~· the 

ucond floor 
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Rooi ·Rool house. !J'Ound lloor 

Rooi ·Roo l houu 119841· •n •lmos t 
Corbutoo•n dwelling woth pfinciplts 
dtt iv ed hom K•n1pon9 • •c:hilt"u' • · 

\ 
~~~. 

e ighlh IIOOf 

.. nr 
· n · 

traa;~ t onal Kampor.g, as a :esponse to both 

cl1mate and typology, exte:1dtng 1t s range tr.to 

modern•ty tt':rough the ·~~a:ves and ftl:ers' - the 

natural11ent and shade svstei'""ns. The ob1ec;,•ve 

tS ;o\v-cncrgy s:1c!:er •n a hot·t".u01•0 

er.v .r onrr.e~t and a ~ r-cono ~ ~~on t ng ts or. ly used tn 

the P"''ate bed,ooms. pronco~atly because 

1nsects r:1ust be excluded. and enclosure 

1nhtbtt S a,r.flo,.v .' These I..Hinttp1es tn turn 

t:a r.s:er to i. hc larger comm~rc•ai"'.'O!I(s . 

Aior.gs tde th•s work . Ycang·s pract1ce has 

made projects for urban sett lements tnvoiYtng 

m txcd use . 

Tropical garden city 

At tee centre of Yeang's concern rs the future 

form and development of ~os coty- Kuala 

Lu:-npur . On the strength of Kurokawa·s advtce 

to p~.;b: 1 sh htS •dcas and theorrcs. Yeang 

com;>tled htS f1rst s•gnlftcant publtcatton on 

urban destgn •n 1987. Hts pr tnctp1cs of ctty 

space and landscape Incorporate certa•n 

essent•ally trop,cal condtt1ons. Stgn•!tcantly the 

naturaliy-shaded pcdestr•a n route. for tnstance 

the veranda v;ay of the Chonese shophousc 

the terraced 5!t ... -..atk.way colonr.ade- a 

fundamental c:-.ample of translttOnal space 

e·;otvcd to pro·,,de shc!ter 1ron1 sun and ra:n 

ih:s 1s coupled w1th hts tdc-as for the Troo,cal 

Par~ wh1ch !:nks 1ts watkw~ys to the 

colonnades. as a:~ ecolog•cai e;.::ens•on of the 

promenade system for the Ctty . ~Ycang·s 

models of Kampong and S:1ophouse excmphfy 

what he calls a:ch t :ccturt~l :csponses to the 

clima te 'cl.r.oat0 the s•:"lf.!IC :cJst tmmu:c:m!c 
'o:!c· tn ti-)c :J:1d:;cilr•c ~ ·e:;•.:.l ·::'~ te.:.J·o..::;.;, 

~-~ ,F··~·s i.:":o":>::t ' it.c i re.:; cat C•i)' -1 :-Jc.:; s anu 

Vtstor.s·., cn1e:gcd as a res ~onse to a S•gnd•cant 

:nt cma ttor.al co:1ference and research 

programme evolved tn Kuala Lumpur tn 1985 

around the tdCa of the South-East As•an or 'low· 

energy Ctty' Hts thcs1s tS the provtStOn of a 

morjel for ·~'llan:1 1 ng that tS Uoth svst.err.~c and 

cJ~stnct•c · a biO·Citn"'la:~c bas•S for t~c dCS1gn 

c,! ::·,e: Cll 't ann li S sysu:r:15 an t.rban 

l::"·v•ro·:mcnt :n('uratcd by 1IS lanoscavc ·ana 

or. ilCs~r-~t .c n~oGc ! :"~~ ,n~agc- r;f a 

non1hlloo, 

luxurtant 'trap•:: a: uroan garden ... an open way 

of hfe .. · all mad~ posstble by the ci1mate . 

Respons ive skyscrapers 

YeJr.g's ~roposals for troprcal s<yscra;:>crs arc 

res~onses to land value. the overhead sun-path 

and a hot humod clrmate on whoch p lanting 

responds quickly, rf rrrrgated. makrng a verdant 

flowerrng shade-creatrng abuncance. Escalatrng 

lar.d-values. 1n centrai Kuala Lumpur and 

elsewhere tn Asian cap1tals. forces adoption of 

skyscrapers on ad,acentlots so close as to be 

would ddfocultto concerve on strrct ly regulated 

"Vestern c.rcumstances . 
Yeang's ' tropical high rrse' os · .. . a tall buoldong 

wnose buolt forms have responses to and take 

advantage of the clrmatoC factors of the 

localtty' .: Whtle tn urban terms · .. the overall 

energy exchange of the Ctty- seer. holtsttcally 

as an eco-system- •s tncreased w•th the 

rn troductton of any new tail bUt:d,ng· . Clearly 

thrs needs to be counte racted· 'dependong upon 

the shadong and wrnd-flow. the new tall buoldong 

may lead to 'heat-rsland' effects and other 

mtcro-cltmattc problems . · tha! can be 

effcct•vely dealt w1th by· the tntroductton of 

vcrtocallandscapong. use of heat·sonf. cladd>n')S 

ar.d reduct10n of atr·con uses \Vh•Ch otncrwtSC 

rcsul:s •n heat d•schargc from condensers· . 

Precedent 

Although on an open srte towards the coty 

aorport. Menara Mesonraga responds to all these 

constdera110ns of energy usc and cltmate There 

arc ;Jrcccdcnts 1n Ycar.g's worl< tor the towpr . 

;~o tau .v Mcnara Boustead ,r, !(uala Lu;~·,pdr 

.tf.e:f and the carltcr I[!M ?iJ /d -I us f.rs: 'ilaw,• 

towers that re1cct the sealed en11elope. central 
core typology of western tnlernattonal 

Modcrn•sm and subst itute the pr•nc1ptes of h1s 

ccologocalty orrented low-energy agenda 

result1ng 1n the tJopical hybrtd . 

Further precedents be tn the per.pne~al

scrviCC tower pr.nctplc of Kahn 's scnw1a1 

Rtcnurds butld1ng a;,d the prop.osed ·s:...y

gardcns' ol No, man Fostcr ·s Hor~Kc11g ana 

Snanynill Ban~ ( 1 ~70-851- ;1 ·c- dcu~le·hc tght 



;; ; 

... •_-_.:._::·:i ... ... _zf:'~ ... ... : •..... ..'_ .! 
, .. :. .. . - -~ 

:e., aces on: ended to en roch and serve :he 
·vollages· of tho s r:-.;:s:e r;)•ece (tragoca l!y 

abando~ed o,-: :ne grounds of maontenance) . 
-:-he pa raloel work of lay Kheng Soon oc, h.s 
S tngao~ r e ?ari<wa·t Ce"'~ t :-e mcorpor o~es a 
-.a:ura"y vented 2t ,.um Sky-gardens 
·e-err.e·;e oga:n 1n Fcs~er' s curr ent 
:omme:-zoan~ fo~ Frc:"'lkfurt' 

Menara Mesiniaga : Kuala lumpur 

-:-~e second pro1ect for 13M on a row. Menara 
\'.esin iaga oncorpora:es most of Yeang's se!f
;;ener.ated design pronco;:lles and agenda. In the 
: rchitect's own words tn:s latest tower includes 

.. spiralling vertical landscaping. climb:ng the 
'ace o! the bu ildong: ram;>ed turfing and plantong 
~ :l the lower floors ol the building: recessed 
=~d shaded w indows on east and west sides: 
: :.Jttaon-wat: g!azong to north and south sodes : 
; .ngle core services-core on hot sode : naturally 
. entila!ed and sunlit toole:s, stairways ac.d lift
: oboes: sp, a!long ba lconoes on the externa l w all 

woth fu l:-heoght sliding doo•s for natural 
v e r. ~ ,: at ~on (I f requtr ed) to the inier·ior off ices a ~d 
as trans·;oona l spaces for bulidong users: 
sur.-s~aded roof eve• :ast fioor .' 

The most po,·.•erlul e:lects en the form of the 
b:; • ' d • ~g come from :he sky-cour.s and the sun
shaded root a~d Its facili ties. together w oth the 
sepa ·a:ed cores that on :heir edge condot ion 
both shoe:c the tower and are naturally 
ver.:o:a:ed. The glazed nor:h-south walls are a 
response_ :o t~e tropoca ! overhead sun-path. 

The sr.aped ramped landscape plinth, 
on tegrat ing the tower to the ground and it s 
landscape incorporates a generous ent rance 
lobby_and its assocoa!ed radoal range 

o! computer suites with top-lit concentric 
corcu:at •on . Tne whole she lters sunken 
ca r-park ing. 

The re sult 1S a bu ild:ng w•th extensive low
e~ergy considerations - al: its elements are 
d•rected to either this object •ve or to 
omprovement of the social enwonment 

e ... e:-::: e:: 1'"1 ::-e access :,;e £:2! ~Ct-!"': s<v:o...:· :s 
::·cv : --; -~ :c~c f~o~ :~. e t r. :e:-ro~ , ... :c : ... e c:-e .. 

s~-.· j, .--.. --; =- -~c : ~.. -. ce· ! ~·€ sr.a:: rl ~ u ~-: · c · ·a

i"".e ·: ~· :a::l-e( . 7r. ·s s ~.::~ · oo ~ ~~~v :C:s ;c .. : ; 

s:.c~e :~ - ::::ss o:e fo;!L:!'e t:"'S!a':c: ·on o' s: ·=!' 
ce':s :o :.rev :: bc:<g·ou:"'ld SC'J'Ces of e:- :·;·,. 

:)=ss · .. ·e ·: ··: .- -e...,e·£v !ec:ves :·e c'so 
:-.::::·::>o·c:ec A!! \~ .. ~.dow areas cr. :~-e ho: e.::s: 
c-:: ·:.es: s::es ?! t ~e b..: :!C1r. g r.a\·e ex:e·:-.a! 
: ~.N!' €S as s: ·c· s:-:::.ng :o reC ·..::e so : a ~ r-.eat 
;a ~o"'. (;o :r:e ;--::e r-.c: s:.c:es . T'ie- r-.o !'~~ a-.d 
scv:h s C:s. 1::-e c--:es w 1!ho".J: d.·ec: ~ --s:...; · a: : o-. 1 

r.av: :..:·~a : -. -wa "'ed g ~az in g fo: good \ •e\·:s a .. :: 
10 g1ve c:.~o;.u ."'~ : : ~ es fo: r.a:u:a! ver-;t. : c : ~ on . 

Ld! lcbb es a: all f ; oo~s are na ~~.;ra t! y ven:- 'c:e: 
c~c a:e s-...: :"'1 !!: w;:h views !o !i".e ou:s•:::le . All 
s:arrv.ays an.o :ava:p-y areas a·e a:so r.a::..~a· :y 

vent;;a:ec' a:--.d r.ave :-;a :~ r a 1 s ~., h g h t. 

5AS 13u ·:c :c.g A..J:o:-r.a!ior Sys;ems; and 
c:.,e:- i"'l:e 'i· ;eni b:;~· d , .,~ !ea~L!~es are L!se:: to 
red-ce e~e· ;;y co~surr.~: o on •n eoe~ pmer.; a~c 
tn t!"'.e at:·cc .... C·t.onmg sys tem . 

The Future 

The cyc;e o~ Yeang·s pt01EC!S- eac~ one a 
p~o:o:y:>e fo" i:,e nex: C: :-!d a basts for 
e x ~e wr. e:"l : O:"'d t!"t'"lOva: ton- .ncludes towe~s 
fo· Ho-Cn• M :~~ Cl!y ar>c e:sewhere. Tr.e 

oge:-~da ts t~ : :-:g ex~e ndeC to include \ V tn ,d

scoop~ and duc:s lor funher deve!opmen:s of 
cross-ven: , ] a: ~on . V\.'a!er·spray wa lls tha: exp; o~t 

pnnc•p'es of eva~orative cooling are beong 
invest •;;a ted. The solar-collector wall is beong 
l oo~ec a: for temperate climates and in some 
pro1eC!S, Yeang proposes travelling sr.1elds a~d 
shad•ng shards to further prot ect and inf lect 
vertical faces of ;o,·.·ers. 

Malaysian Modern 

Theory support~ pra:t •ce. But there rema:ns a 
fu~t".e ~ Sie~- the extension of these prtnc t ;; ~ es 
• ~to what Kuto<awa descr ibes in his foreword 
to Yeang's monogra ;:>h as · . .. a realosa: •on of /e 

poe tlque a~c: the exchange of symbols. 
ondependent of the rat ional methodology of 

Modern Archi:ectwe. What 1s the Ma:aysoan 
Cul:ural iden: i:y :r.a; lies outs ode the work of 

architecture' W~a: w•ll his st·ategy be for 
creating a synopsis of what are. for him, 

heterogeneo:Js cultures'' or, to put o! another 
way as a para:lel case, what 15 •t that makes the 
Japanese co~vi nced tha; Fos ter's Century 

Tower on Tokyo os a quintessentially !modern) 
Japanese bu il d i ~g''' 

So far, on Ye ang's case, these qe~est icns 
remain unanswered . Yeang's principles and 
their appl.ca: ion are highly promosing, in a 

technocal se.,se, while further test•ng and 
research •s surely the path to ref•nement and 
higher quality. It 1s perhaps throe~gh future 

synthesis of wr.at is at the heart of Malays ian 
polyculture, t ·ans!o•med through innovation. 
that wil l provide :he answer to Kisho 
Kurokawa's Questions. IVOR RICHt.RDS 
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Office building, Kuala 
Lumpur, Malaysia 
Arc h1tect 
Ken Yeang 

/ 
Swmumn'J 1•uul ol\ lwrl ll h lloor 
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c ,nopv 
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Tijd 
Blok III 

"milieubewust bouwen in de praktijk ... " 
Drs. H.J. Pereb<;>Oms studeerde milieugeografie, milieukunde 
en milieurecht in Tilburg. Daarnaast doorliep hij de H.E.A.O. 

met goed gevolg. Voordat hij bij "De Kleine Aarde" ging 
werken, was hij medewerker bij O.D.E. (Organistie 

Duurzame Energie) en vervulde hij een adviserende taak met 
betrekking tot het bestuur en beleid van diverse overheden. 

De scriptie "Onderzoek hergebruik kunststofafval in de 
bouw" is van zijn hand. 

Gerelateerde artikelen, respectievelijk: 
*"Bouwen en wonen", "De Kleine Aarde", 1995. 

*"Bouwen aan warm wonen", "De Kleine Aarde", 
nr. 37 1981. 

*"Goedkoop,zelfbouwen en eigen energie-opwekking in 
een antwerp", "De Kleine Aarde", nr. 23 1977/1978. 

*"De milieupiramide in Bremervorde", "BouwWereld", 
nr. 9 1993. 

*"Recreatief een middag langs kruidentuin", 
"Brabants Dagblad", 27 september 1995. 

*"Milieu educatie centrum De Kleine Aarde", informatie 
B.E.A.R. architecten, Gouda 1995. 

*2 Artikelen uit "Cobouw" en dagblad "Trouw", over 
autovrije wijken. 

*"Urban Villa project in Amstelveen", "BouwWereld", 
nr. 21 , 22, 23 en 24 1995. 
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Bouwen en wonen 

Harrie Perebooms 

De Kleine Aarde heeft een lange gescbiedenis op bet gebied van bou
wen en wonen. Op bet terrein in Boxtel zijn aile facetten van ecolo
gisch bouwen te zien: de bolwoning, de piramidewoning, het eco-huis
je en bet recent opgetrokken bezoekers~entrum. 

E cologisch bouwen en wonen betekent bouwen en wonen met een zo laag mogelijke milieu- . 
belasti~g en met als resultaat een me?s- en milieuvriendeli~~e wo~ing e.~ woonorngeving. 
Ecologtsch bouwen en wonen gaat mt van een mens- en rruheuvnendehJke, stedebouw

kundige planning en ontwerp. Tijdens het plannen is er aandacht voor een gevarieerde en natuur
lijke orngeving van het huis en voor aanwezigheid van milieuvriendelijk vervoer. De woning 
moet zodanig gesitueerd zijn, dat er optimaal van het Iicht en de warrnte van de zon gebruik 
wordt gemaakt. Verder zitten er zoveel mogelijk natuurlijke, hergebruikte en herbruikbare bouw
materialen in de woning. 

Bol 
1973 is het jaar van de energiecrisis en de autoloze zondag. De brandstof voor de heilige koe 
dreigt op te raken. Er is grote behoefte aan energie voor het bouwen en bewonen van huizen. De 
Kleine Aarde zoekt vanaf haar oprichting in 1972 naar alternatieven voor bestaande woonmoge- · 
lijkheden en vormen van energievoorziening die mens- en rnilieuvriendelijk zijn. 
De eerste stap wordt in 1973 gezet met de bouw van het Kringloophuis, beter bekend als de 
Bolwoning. Bij de bouw wordt vooral gelet op energiebesparing en het sluiten van kringlopen. Er 
is gekozen voor een bolvorm, vanwege de zeer gunstige verhouding tussen de inhoud van de wo
ning en de oppervlakte van de wanden. Hoe kleiner immers de wandoppervlakte, hoe lager het 
verlies aan energie is. Enkele medewerkers van De Kleine Aarde gaan een tijdje in de Bolwoning 
wonen, onafhankelijk van de bestaande nutsvoorzieningen. Door de aanleg van een zonnecollec
tor voor de produktie van warm water, een windmolen voor elektriciteit en een biogasinstallatie 
voor gas moeten de plannen slagen. De bewoners drinken regenwater dat via een zandfilter uit de 
kraan komt. Na een aantal experimentele jaren wordt het Kringloophuis als woning verlaten. De 
bewoners komen tot de conclu~ie dat er aan de kwaliteit van het binnenmilieu nog vee] moet wor· 
den verbeterd. 

Pi ram ide 
In het volgende experimentele woonhuis dat De Kleine Aarde laat bouwen, de Piramidewoning, 
zijn de energievoorziening en de kwaliteit van het binnenmilieu een stuk beter. Aan het ontwerp 
ligt een filosofische kritiek op de huizenbouw van de jaren tachtig ten grondslag. Het motto van 
de ontwerpers Gerrit de Jonge en Gerard Schouten is: 'het volk is gehuisvest, er is geen mens die 
woont'. Zij hanteren de volgende uitgangspunten bij de Piramidewoning: 
- de mens krijgt door een huis te bouwen een directe relatie met natuur en medemens; 
-door een huis zelf (af) te bouwen benut de mens zijn creatieve vermogens; · 
- wonen in een huis dat naar menselijke rnaatstaven is gebouwd geeft de bewoner geborgenheid 
en ruimte. 
Bovendien beogen ze laag energieverbruik, door toepassing van duurzame energiebronnen als 
zon en wind. Ook staan ze zuinig gebruik van eindige grondstoffen voor. Dus geen bauxiet voor 
aluminium, olie voor kunststoffen of grind voor beton. Met het gebruik van kringloopmaterialen 
weten zij milieuwinst .te hal en. 
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piramidehuiz.en in Sclziedam , 
I 

In 1982, tcrwijl de Piramidewoning wordt gebouwd, ontstaan door heel Nederland bewoners
grocpcn die ook zulke huizen willen bouwen. Die bewonersgroepen moeten de nodige hindernis
scn nemen. Yooral de overheid is niet happig op afwijkende initiatieven. In 1980 lukt het om de 
caste piramiclewoning in Ylissingen neer te zetten. In Huizen en Schiedam verschijnen later twee · 
wijken met pirami de\\"oningen. i\,let identieke projecten elders in hetland loopt het niet zo'n 
vaart. De meestc pbnnen \\·orden uiteinclelijk niet uitgevocrd. vamvege starre rcgelgeving in de' 
woningbouw. Bovendi en zijn er al\\"cer nieuwe ontwikkelingen op het gebiecl van mens- en mi
licuvrienuelijk houwcn en \\'Oncn. In Alphen a~m Jcn Rijn . Utrecht en Den Bosch verrijzen mi
licuvricnclclijk gcboll\nk \\·ijken. clic mecr aansluiten op de nicuwstc idccl!n in de woningbouw. 
Toch lc\'ert hct PiramiJeproject belangrijke gegevcns op. 1\1 in 19X2 hlijkt hct mogclijk een wo
ning met slcchts 450 kubicke meter aarJgas cen j;nr lang tc verwarmen. Hct rcccpt crvoor is een 
installatie, waarin een zonnecollector, een warmte-tcrugwin-eenheid, een centrale verwarmings
kctel en vloervenvarming zijn opgenomen. Passieve zonne-energic Ievert ook een bclangrijk aan
dccl in de besparing. Hct huis heeft grote ramen en een serre op het zuiden. Natuurlijk is er ook 
gcdacht aan gocde isolatie . Door expcrimenten met zonne- en windenergie toont De Kleine 
1\arde aan , datje met windkracht een huis van elektriciteit kunt voorzien en met een zonnecollec
tor grotc hoeveelheden warm water kunt produceren. Deze positieve resultaten vormen eind jaren 
tach\ ig de basi s voor toepassing van windturbines en zonneboilers op grotere schaal in Nederland .. 

Eco-huisje 
De Kkine Aarde blijft altematieven naar voren brengen en plaatst het Eco-huisje op het terrein. 
I kt huisje bevat een voorbeeldtentoonstelling met aile mogelijke, ecologische bouwmaterialen. 
Uitg~mgspunt is weer dat de materialen van grondstof tot en met afvalfase zo weinig mogelijk mi
licuhelasting geven. Grondstofwinning en produktic diencn daarom zo dicht mogelijk bij de 
houwplaats te gebeuren. De toegepaste materialen zijn geschikt Voor hergebruik en zijn in de af
valfase afbreekbaar, zodat ze kunnen terugkeren in de natuurlijke kringloop. 



Het Eco-huisje is gemaakt op basis van houtskelet, een materiaal - en energie-anne constructie. 
De wanden zijn van bak- en leemsteen, de deuren van Europees en inlands hout. Er Staat eeil 
warmtemuur, die gezonde stralingswarmte Ievert. Stralingswarmte Ievert een beter ~innenkliman 

-op. Het veroorzaakt geen stofwerveling en de omgevingstemperatuur blijft relatief laag. De over
levingskansen voor de huisstofmijt zijn een stuk kleiner wat cara-patienten letterlijk meer en zui
verder Iucht geeft. Centrale verwarrning voelt onaangenamer aan omdat Iucht wordt verwarind: 

Kringloophuis, Piramidewoning en Eco-huisje stammen uit verschillende perioden. Hoe mooi 
zou het zijn om al de achterliggende gedachten en praktische uitwerkingen ervan in een ecolo
gisch gebouw te integreren? In de loop van 1995 _wordt daartoe het ecologisch gebouwde bezoe
kers- en informatiecentrum gerealiseerd. Het gebouw verenigt vele functies: bezoekerscentrum, 
cursusruimte; kantoren, slaapgelegenheid en een restaurant. Zeker zo belangrijk is de demonstra
tiefunctie van het gebouw. De architectuur en de achterliggende ecologische visie zorgen ervoor 
dat: 
-de diverse kringlopen in het gebouw zichtbaar worden; 
- er een aangenaam en gezond binnenmilieu heerst; . 
- duurzame energiebronnen zoals zon en wind een actieve bijdrage leveren aan de energievoor-
ziening; 
- er op verschillende manieren water wordt bespaard; 
- er zoveel mogelijk gebruik gemaakt is van natuurlijke en herbruikbare bouwmaterialen. 
Het nieuwe bezoekerscentrum is een hulpmiddel bij de voorlichting aan zowel particulieren als 
beroepsgroepen over ecologisch · bouwen en wonen. Er zijn vele voorbeelden van ecologische 
materialen en toepassingen te zien . Iedereen kan ze zelf toepassen: isolatiematerialen, natuurverf. 
~en composttoilet, een vegetatiedak, de zonneboiler en andere energie- en waterbesparende pro
dukten. 

Ovcrheid 
Voor De Kleine Aarde is het bezoekerscentrum het bewijs dat ecologisch bouwen haalbaar is en 
vaker toegepast moet worden . Hier ligt ook voor de overheid een taak, namelijk de ontwikkeling 
van een ecologisch bouwbelcid. ivlct name de regelgeving moet worden aangescherpt en ge
stroomlijntl . Rcgels mogcn gecn beperking mcer vormcn voor milieuvriendelijk bouwen, ze moe
ten dit juist stimulercn. 
Ecologische bouwmatcrialcn zijn (nu nog) rclatief duur. Tach wijst de praktijk uit dat ecologisch 
bouwcn nict duurdcr !weft te zijn. Z~ker op de langerc termijn zijn forse besparingen op ontler
houd en energiev~rbruik mogelijk. Voor zover materialen nog duurder zijn, kan een heffing op · 
milieubelastende houwmaterialen een omslag bewerkstelligen, zodat milieuvriendelijker materia
len op grate schaal zullen worden toegepast. Daamaast pleit De Kleine Aarde voor een verbod op 
verdere produktie en toepassing van zwaar milieubelastende bouwmaterialen zeals pvc en mate
rialen die zware metalen bevatten, zoals wolmanzouten en andere houtverduurzamingsmiddelen. 
Het gebruik van (tropisch) hardhout en hout uit gematigde oerbossen dient verrneden te worden, 
tenzij het duurzaam is geteeld. Dan is hout juist prima bouwmateriaal , vooral uit energie-oog
punt, wat in de tabel te zien is . 
Er meet een duurzaam bosbouwbeleid ontwikkeld worden, op basis waarvan een keurmerk toe
gekend kan worden aan verantwoorde houtsoorten. Verantwoord hout is hout dat duurzaam is ge
teeld, lang meegaat en zo mogelijk niet over grate afstanden wordt vervoerd. 
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Energicgebruik bij de produktic van bouwmatcrialcn, 
van winning tot levering 

• materiaal kWh/ton kWh/m 3 

aluminium 34.000 75 .000 
staal 8.200 70.000 
glas 5.700 15.000 
minerale isolatiewol 4.300 500 
baksteen 1.200 2.200 
gipsplaat 1.000 800 
beton 200 460 
zand/grind 9 15 
hout 7 3,5 

I 

Naast de benodigde cnergie bij de produktie is de mogelijke energie-besparing van een materiaal : 
van be lang. Glaswol bij~oorbeeld kost energie bij de produktie, maar Ievert in het gebruik juist · 
energiebesparing op. Als aile rnilieufactoren van bouwmaterialen (winning, produktie, vervoer, 
benodigde hoeveelheid, gevolgen van gebruik, afval) in ogenschouw worden genomen, scoort 
(vooral Europees) hout hoog. 

Het door de overheid gevoerde beleid, om sterk milieubelastend afval uit de industrie in de bouw 
te gebruiken, keurt De Kleine Aarde af. Zo wordt hoogovenslak in cement verwcrkt. Dit lijkt 

· mooi, maar biedt geen oplossing voor een milieuprobleem. Het probleern wordt er aileen maar 
door naar de toekomst verplaatst, wanneer het gebouw waarin de· stoffen zijn verwerkt in de 
sloopfase terccht komt. Bovendien vindt zo een verspreiding van gevaarlijkc stoffen plaats, waar- i 
door hct probleem niet meer bcheersbaar is. Overigens bestaan er wei verantwoorde toepassingen 
van afvalstoffen in bouwmaterialen . Rookgasontzwavelingsgips (rogips) bijvoorbecld kan als · 
grondstof voor gipsplaten weinig kwaad voor mens en milieu. 
Vee! milieuwinst valt te halen bij renovatie van woningen of door een andere bcstemming aan 
bestaande, ongebruikte gebouwen te geven. Leegstaande kantoren kunnen verbouwd worden tot 
woningen. Vee! gebouwen die op de nominatie staan om gesloopt te worden, verdienen een beter 
lot. 

Standpunten 
De overheid dient een samenhangend beleid te ontwikkelen op het gebied van ecologisch bouwen 
en wonen. 
Er moet een duurzaam bosbouwbcleid ontwikkeld worden, op basis waarvan ccn kcurmerk toe
gekend kan worden aan verantwoorde houtsoorten. 
Er moet een hefting komen op milieubelastende bouwmaterialen. 
Er moet een verbod op de verdere produktie en toepassing van zwaar milieubelastende bouwma
terialen als pvc en wolmanzouten komen. 
Het gcbruik van niet-duurzaam hardhout dient verboden te worden. 
Renovatie van bestaande woningen moet naar ecologische maatstaven geheuren. 
Leegstaande gebouwen, zoal s kantoren , moeten een (nieuwe) bestemming krijgen. 
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ouwen aan. 
arm wonen 

II cl lijkl 1.11 silllllcl: cr is woningnood, cr is ccn cncrgickrisis en cr beers I ccn· 
~role wcrkloushcid under houwvakkcrs. \Vaarom nict sncl hcgnnncn aan de 
hnuw nm ccn cncrgichcwuslc woning'! Om ulvust llrojcklontwikkcl:lars, aan
ncmcrs en uvcrbcid 011 bet - juislc - ~poor te zcllcn ·gccft l'aul de Haan cn
lcl•_lc, VO!Irhccldcn hoc bier en in bet buitcnland de zakcn - hctcr - ;mngqmkt 
wurucn. 

Fncrgi..:vricmlclijk buuwcn kun je dcnk 
ik up ..:..:n aantal manicrcn waur makcn: 
• i\ktid cn..:rgic hcsparcn door gebruik 
tc makcn van duurz;1mc cncrgicbronncn 
znals zunncknllcktorcn, windmolcns en 
dcr~clijkc . 
• l'as~id cncrgic bcsparcn door isolatic 
Cn, 'lormgcving. 
NaiUurlijk ziju hcide mogclijkhcdcn uit
stcknd tc kombincrcn . I let prohlc:cm bij 
akti..:vc .:ncrgi..:hcspnring is dat de tcch
ni.:kcn 11<>g in ontwikkcling zijn; hij pns
sicvc cncrgichcsparing gaat hct om ccn 
r..:laticf grotc invcstering in isolntiemate
riakn en dcrgt:lijke die hogcr ligt dan nu 
gchruikdijk is. 
In dit artikcl wil ik dric 'encrgicvricnde
lijkc' modcllcn die gcdeeltclijk reeds ge
rcalisccrd zijn hcsprckcn. 

Wuncn in ccn brucikas 
Onder de na:un 'Naturhuset' hccft de 
Zwccdsc architckt Ucngt Warne ccn huis 
nntworpen dat hij11t1 zondcr cxterne 
cncrl!ictocvoc:r kan; aileen elektricitcit 
wor,it nog van huitcnaf aangcvoerd. 1 

l:l<.:t uitgangspunt is zet:r ~c:nvoudig: 
' Uouw ccn woning in cen brocikas'. Wat 
krijg jc: dan? Door dezc (d.:rdc) glashuid 
krijg jc e'en klimaat tusscn buitc:n en bin
nell . 's Winters wordt hct huis (onze 
twccdc huid) hcschcrmd tcgen de wecrs
invlucdcn ; warmtc uat het huis vcrlaat 
wortlt ccrst door de k~s opgcvangen. 
Door wnncstraling zal de tc:mpcratuur 
onder dc:zc kap opgevoerd wonh:n zotlat 
hct binnenklimaat in de wooing ook g.un
stig hc"invlocd wordt. 

Sla OJI ':wider' 
Om hct kasdfckt volledig tc benuttcn is 
de woning uitgevoerd met ccn plat dak 
waarop zich de 'binncntuin' bevindt; Hier 
kan men groente en dergdijke kweken. 
Knmpost afkomstig van een komposttank 
waarup nok hct toilet is aangesloten zorgt 
voor de hcmcsting van de daktuin . Met 
ccn ventilator word! ' s zomcrs de warmc 
Iucht onder het huis afgcvocrd om de 
warnllc a an de rotshodcm af te geven. 2 

Dczc duct als warmtchuffcr dicnst. Ecn 
klcine houtkachel als bijvcrwarming is 
vcnk:r de cnige 'stook 'warmtebron. (Af
gczicn van de: kookvoorzicningen die 
elcktrisch zijn.) Als bij:wnderheid dient 
nog vcrmcltl tc worden dat hct huis zich 
getlc•cltclijk onder het maaiveld bevindt. 

• He! 'N:aturhuscl'; woncn in de k:as. 

He! twcede projckt is van Ncdcrlandsc 
oorsprong; ccn gocdc konlwrn.:nt van de 
DKA-piramidc. I let is ccn ontwcrp' van 
de Rollcrdamsc :ud1itckt l'ctcr J . Gcrs
sen.3 

Spclcn mel 11iramidc 
Hct hetrcft hicr ccn projekt van 9 wo
ningcn in Goudcrak. !-let bestilat uit een 
tlrichockige pimmidc met afgcsncden 
hu..:kcn, zodat de bcgane grond hestaat 
uit ccn. rcgelmatige zcshock met zijdcn 
vnn ± 6111. 

... :~ 
- ~ i , .• 

De encrgiebesparing zit hier denk ik in 4 
dingcn: 
• de verhouding buitenoppervlakte-in
houd die btj een piramide gunstig is; 
• de (voor Nederland t:xHcme)4 isolatie
dikte van 160 mm rondom inkl. vloer/bc
ganc · g.rond; 
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• d.: gunstig.: acrodynamischc vorm, 
.vaanlnnr hct df.:kt van Jc wind wordt 
; crminJt:n.l. (In hm:kj~:s over wintcrkam
>crt:n S!;tan !ahciJen W;taruit lJJijkt Oil! 
let afkoelcnd dkkt van wind, m<:t .:en 
:cmpcratuur van O"C o::n ecn snelhcid van 
± 50 km per uur, ovcrecnkomt nH:l stil
;ta;tndc Iucht V;tll ±-I rC); 
• de ventilatic g..:s.:hicdt uitsluitcnd mc
:hanisch (ccntraal). I)~; af te voen:n lu..:ht 
Jient om de toe te vocrcn lu<:ht via ccn 
Narmt.:wissclaar tc vcrwarmen. 5 

!\.lies uit hct buitcnland 
Bij de zogenaamdc Facetwoningen vielen 
nij twee uingcn op: in de cerste plaats 
~1oo::stcn de kozijnen , deuren en ramen 
.tit hct buitcnland gehaald worden om 
!en kw;t)itcit tc krijgen die voldo.:ndc 
tochtdicht is; ten tweo::de moestcn d.: toe
~epaste warmtcwisselaars uit Frankrijk 
komcn. l31ijkbaar hcbbcn wij nog tevcel 
.tanlg;ts over! Hct enigc hezwa;tr dat ik 
lcgcn de uanvullende warmtcvoorzicning 
hcl> is oat d.:zc uit elektrischc clementen 
:>cstaat. Aan de andere k"nt schijnt h.:t 
(nog) 11iet mogclijk tc zijn ecn gasge
s.lookte c.v./luchtvcrwanning tc makcn 
.v .. arvan d.: kapa<:iteit slcchts 
~XOll kcal/uur hndt tc bcdr;~gcn . 6 

lie n ;~nd~:r gunstig aspckt d<t! voor hct 
'laturhusct en ook voor aile pira'mid.:s 
;..:lot is dat de buit.:nhuid van de woning 
•ict uin:kt warmtc onttn:kt tijd~:ns h~:t 
.lrogen . 13ij hct Naturhus.:t kan ..:r g.:en 
;ocht in de buito::nhuid dringcn en hij de 
Facctwnning is het onder d.: panncn even 
;oud als crbovcn. Hct afkoclendc cffckt 
;:111 v.:rdamp.:nd vucht is bij ecni.:dc:r be
,;cnd. 

!\kticf en passicf bcsp:tren 
Hct u.:rJc voorbccld is ccn vrij recent 
:mtwcrp van Ncderlandse bodcm. Het is 
!en omwerp van het architektcn- en in
~enicurshureau Kristinsson Dcv.:ntcr. 7 

in tegcnstclling tut de vuorgaandc twee -

vrij exklusievc - woningtypcn is dit ecn 
ontwcrp:·vovr rijtjeshuiwn . In i.:dcr gcval 
is hct huis als wdanig uit te vo.:ren. [).: 
cn.:rgicbcspming is hicr zuwel aktid als 
passid. 

-~-

• De facet wuning 

In de cerste plaats natuurlijk .:en zecr 
gucdl! (~:x t r.:mc 1 ) isolatie rundom van 
± 150 mrn ; ook weer ccn mcchanischc 
vcntilatic met wannlctcrugwinning. ccn 
znnnckoll.cktor voor d.: warmwah: rvour
ziening .:n ecn allcsvcrbrandcr/hout
kachcl als bijvcrwarming (vcrzorgt O(lk 
dc verwarming op de vcrdicping). Het 
gcschattc aarJgasvcrbruik wu slcrhts 
2!>0 m3 per jaar b.:dragen! 

• I let c.\·.-luzc rijtjcshnis 

Wcrkcn in dc.schaduw 
Ecn twecuc. interess:mt aspckt aan dit 
untwcrp is de situcring van Jc diverse 
ruirnten in de woning; werkgcdcclte aan 
Je sdwduwzijdc : woongcdceltc :~an de 

· ·· ~ 
- ~ .... ~ -~ .· , .Jt-.'"!-

zonzijdc waarduor uptimaal van de znn
inslraling. kan worden gcprofilcerd. Ook 
hij Jit ontwcrp vall hct vcr duudopcnd 
Jakvlak aan d.: schaJuwzijdc op. Naar 
mijn mcning betckcnt ~en (gocJc) Jak
konstruktie vcel voor de kwaliteit van 
isolatie in zijn gehecl. 8 

Een Jerde aspekt dat zeko::r de aandacht 
vcrJicnt is dc zwakke venlilatie van de 
kruipruimtc. 1-lil!r wordt dus nict de 
maar de kruipruimte geisukcrd. Door 
ventilatie met warmc Iucht wunlt voor
komen dat d.: vloer een koudestraling 
gcdt en daarrncc is ccn van tic uorzakcn 
van ccn onht!lwge lijk kuuJeg.:vocl weg
genumen. Hct logisch gcvolg hicrvan : 
KouJc vocten? Yerwarming houg! Het 
hclpt allcmaal nicts : je hlijft kouJc vue
ten houtlen maar l)lct ecn rood hoofd va 
de hittc bovcn. Overigcns kcnJcn d.: 
Romeincn (.lit svstccrn al. In Zwcden 
wnrJt sorns de ·kruipruimte met radiato
r.:n vcrwarmJ . 

I. Zit· lloull"llwd.t, jrsug 75 (1979) nr. 2-1 (7 
clt•t -<'lllbL·r) . 

2. WctmuropJiag iu dr grou.t is bij ems ltiSiig 
cluur; rr zijiJ t'dller flldatJt' ll wntlr men Ulldt·r~ 
~rot~ds Ct'll lnasin met 50m 3 inhuwl bow,·t. 
3 . Zh· urtik~l Ul'~r (/~ Fact'IH'ultiiiJ::t'll itt lluu w
ll'frdd jrxu11 77 t/9.~/Jur. 3 (311 jcuuwri/ . 
-/ . l:.'t'll cfil\te \ 'WI -1·6 ( 'Ill is IIUfltUIIlf,' SVIIIIIIi~t.• 
jimati~kt!· bt•stnwrJt:rs gt-luuikt'll a/ 8 ,; 1 V em. 
/ :'c.'ll \'Uillft.'J:t.' /; 2 Cllf lc!IHJlt.'X /u:t'ji t.'c.' ll Cl't"I"I'<JI'<I 

iJof,uit.•wmu·tlt: trhi t't'll ull~l'il·ult!c!rtlt: Sf'UUH'· 

llttlllr. 

5. Uit vt•milatielucht von 2trC worcft met tf,·-:t' 
h 'Cirtltlt'wi.uc:l.wr 1 lJ.>J gd~twlcl um tit· billltt'll~:c'· 
lllltl!dt•ludlll(' \'c:rwurttlt'll. 
() , /:.t'/1 lltlflllaft: \'t'l'l l'tlflllillg .. kt-tcf 11UH t't'lt t 't.'ll· 

gL';.illlWUIIillg flt•c•jt f!c!IJ kllfJOCitcit !'till ± 2 
l.rct/./uur. 
7. llottn't'll 1111, ft'/Jnwri I 'JS I , uitg . Stidtting 
VaJ..opldtling LJornrf,,•clrijf. /)('n 1 /aag~ 

I''· 1:·,., J.:l'lijJ..Joorti,~,· kunl truktit' krijg j,• U'tlll· 

IU't'f jt: t't' ll bt'SitlfiiUft• h'tJIIillg Clllll ,/,• buih'll· 
:ijdt• ~tid/ bek/1!,/cn lllt'l bij,·o,Jrbt.•t•f,J !tout. 



ZELFBOUW Jos van ·ooorn 

• Zo zou ecn hclc wijk met zeln10uwhuizcu 
·er uit kunncn zieu. De windmolens zullcn in 
de praktijk \Val groter uitvallen dan hicr 
getekcnd. · 

.... GO·ED.KOOP 
... . . ·. . ..·· 

- . ZELF .BOUW.EN 
EN :EIGEN . . . 

E·N:ER.GIE·O·P.W·EKKING 
. IN EEN ONTWERP 

Een modclhuis. Waarin aile mogclijkhcdcn voor altcrnaticve cncrgie, 
met, · cvcntuccl~ aaruluitingcn op hct-ccntralc net voor aardgas, elcktrici
tcit en water, die dan aileen in kleinc hoevccllaedcn nodig zijn. Gocdkoop 
door bet cenv~udige .basisplan en door ·de grotc eigcn i.nbrcng van de 
bewoncrs, die · zclf het bois afuouwen naar eigen inzicht. Dat is in een 
notedop hct ontWerp van Gerard Schouten en Gerrit de Jongc, lVaarovcr 
in ondcrstaand artikel mccr.. . · 

De opzet van het plan is hct krceren van ecn . vorm bicdt mogclijkhcden voor het ver
woon- en lcefruimte, die door de mens als ·. wcrken van zonnckollektoren in ccn van de 
harmonicus ervaren wordt: ·De bewoner · · schuine wandcn en voor het plaatsen van . 
kan daaraan bijdrageri door aankleding en een \vindmolen op de punt van de pyra111i-
inrichting van het basiselement. Dit basis- .. de. . · 
clement is groat gcnoeg voor cen 'of twee Centraal in <.lit huis is ccn 'natte zuil' ge
mensen en kan samcngevoegd worden met dacht mel walcraansluitingcn voor keuken, 
andere clemcnten· voor een gezin of lecf- toilet en <.louche, waaromhecn de .woon
groep. Hct plan beoogl een scrie basiscle- funktics gcgroepccrd zijn . Ondcrin de zuil 

· men ten tc groepcren rond een gemeen- ·zit ccn kelder om een koclkast ovcrbodig tc 
schappclijke ruimte of tuin. Zo'n ruimte makcn . 
kan de aanzel .zijn voor het ontstaan van 
altcrnaticve woon- of lecfvormen (bv. Ccn
traal Wonc~) . · · . .. ·. • · . · · 

Hel basisclcmcnl heeft een pyramidevorm, 
vcrstevigd door twee verdiepingen . . Deze 

Enkcle matcn van hct ontwerp: de inhoud 
is 150 m3 , de vloeroppcrvlaklc (bcgane 
grond) is!! x!! =64m2• De prijs is bcrckcnd 
op I 40.000,-. Daar komt nog bij de prijs . 
van energic-installatics: ± I 13.500,..:.. 

De architcktcn . . 
. Dit plan is ontworpen en getekend door de 
architckten Gerard Schouten en Gerril de 
Jonge. Daarbij is de hulp gcvraagd van De 
Kleine Aardc voor het gcvcn van cncrgcti
schc adviezen. Met Gerard Schouten (52 
jaar) en zijn opvallingcn mochtcn we al in 
hcl voorjaarsnummcr van <.lit tijdschrift 
kennis maken. Dit kontakl hecft gclcid tot 
een verdere uitwcrking van zijn 'mecr door 
minder'-filosofie. Yoorlopig lijkt dil ont
wcrp de kroon op zijn werk dal onder mcer 
bestaat uit een lange reeks van cxperimen
telc huizen, gchouwd in Joure, Enschcde, 
Tholen, Papendrccht, Lcusden en Huizcn. 
Mccr dan de helft klcincr van inhoud dan 
de st:mdaardhuizen, dit · mudclhuis . . 'Jo, 
maar die nicuwbouwhuizcnlijkcn dun ouk 
l:mgzumerh:uul mcer OJI die clown met z'n 
tc grutc schocncn', rcagccrt Gerard Sdwu
tcn. '13ovendien woont 30% v:m de Neder
landcrs als allcenstaande. Dil modelhuis 
(uczc tent zou jc hct kunncn noemen) is 
voor 1 pcrsoon niet tc groot en voor twec 
hied! hct nog voldocndc mogelijkhetlcn. 
Daarnaast ontstaat door de vorm van de 
ruimtc en de plaatsing van de ramen ccn 
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ruimh: Ji~ h:~dij k gcht~r!!-.:nlu:id en ruimh:· 
lij kc hcvrijding in zich draagl . Hier is lcn
sh•lh.· wd mimlcr cncrgie nodi g. vom hcl up 
lc inp,•ratuu·r huud.:n van d.: kaincrs. Ecn 
argmn~nt d;lt we 'ns nHlch:n O\'t.•n.Jcnkcn 
vnur we weer v:tn die J..:ollussalc.: kamcrs 
!;:ltlll huuwcn.' 

Andere l•·cfslijl . 
Dil nwddhuis is gcbasccrd op cc:n scric 
idcci:n, die als ecn ;mdcrc lecfwijzc of lccf
Siijl samcngcval kan worden. Dczc andere 
lccfwijzc i~ rceus vdc malen in di1 hlud in 
;llkrki vorm.:n, voor;1l praklischc, 101 

.uiling gcbrachl. 
lluufdlhcma is ccn vcranlwoord gebruik 
van de ckosystcmcn die de mens 1er be-

. schikking slaan. Daarbij wurdt gedacht aan 
zo konmogelijkc kringloopsystemcn die zo 
min mogelijk de naluurlijkc kringlopen 
versltlrcn . 
Met ccn milieuvricndelijkc lcefwijze aileen 
zijn we a ni.:l . Hcl wonen als leeffunklie is 
l'Cn uildaging aan de krcalivileit van de 
nH.:os. D..: wuunuangcving nu.M.:l mngclijk
lh:dcu l•icd.:n um spccls, avonluurlijk vrij 
en gezclli:; m.:c om lc gaan. Normcn en 
wcllcn zuals die in Nederland gcldcn voor 
do: woninchouw makcn· vccl kr.:alivilcil 
lllllll<>gdijk. Sland:wrdm:llcn doen i.:dcrc 
ilh:ntitcit vcrvagcn, WllarcJoor ccn nicuw
bouwwijk in H.:crlcn predcs lijkl op o:en in 
Heercnvccn. 
De grnci en onlwikkcling van normen 
(aanvankclijk mcl ecn pmilief cffckt!) 
hccfl lot vcrswrring gclcid. Tul een slan
da:•rdisalie van gcmiddcldcn die als opti
maal muclen geldcn voor de gemiddcldc 
Ncdalandcr (Jic in wcrkclijkhcid nicl b.:
sta;ll) . 
Hcl duorhrckcn v;m dcze normen s1ui1 op 
J;rolc problcmcn, vooral in do: woningbouw. 
O<>k dil mudclhuis kiln aileen gcbouwd 
wnn.Jcn als helminislcric van Volkshuisves
ling h.:rc id is hcl pr.:dikaat 'cxpcrimcnlecl' 
af lc t.:.: vcn. De hcslaandc voorschriflen la
lcn d';.: houw van dezc woningen niet loc. 

Gucdc huu11 
'W.: hehhcn gocdc houp, dal we dat pr.:di
kaal krijgcn ' . ;lid us <lerard Schouten. 'Zu'n 
prcdikaal cxpcrimcnh:cl he1ckcn1 in fcilc 
lucslclllllling vuor de bnuw en vel!! slcun 
daarhij in de vorm van subsidi.:s lot me.:r 
d;111 f :w.ooo,- per huis'. Hoc we! de archi
lcklen. als de houwkuslcn wcrkclijk zccr 
laag hlijkcn lc zijn, van mogclijkc suhsi
dics gccn gchruik m:1ken. 'Half december 
word! up uns vcrLoek gcreageerd.' 
Formecl is Jannug loeslcmming nodig van 
gemccnlclijkc en provincialc ovcrheden. 
Dan komi de tcchnische uilwerking van het 
untwerp mel de lechnischc inslallaties. In 
die rase hopcn de archilekten lc kunn.:n 
gaan samenwerkcn mel de loekomstige 
bewoners. Op hun verzuek gnat dan rom dil 
artikel vcrgczelu van cen ·oprocp a an gein
leresscerdc lezcrs. 

Vcl'l na~:en 
tiel mudclhnis is nug in de unhnrpfase, is 
ci~:cnlijk ccn disku~sicmudcl. De kern i~ 
jnisl dal de delinilicve vorm in samen
SIIraak unlslnal. l>e archileklen huutlen 
zich iuum anderen de gelc~:enheid le genu 
vuur een enlhuusiasle, krilische of lechni
sdle inhreng. l>e mens slaal ilnmers cen
lro~al, llij dil onhnrJ.llllllnllls. 
l>c cncrgicgrocp vun De Kleine Aurdc 
hccfl zirh in de J.llnnncn venliepl. Hicrun
tlcr haar ccrsle reaklie. 
Ho:l gebruik van Slromings-energiebronnen 
voor de basishehoefle a an warmle en Iicht is 
zecr summier in dil plan aangegeven. Wei 
wordl er van uilgegaan dat deze bronnen 
optimaal benul worden. 13ij ons (de ener
giegroep van De Kleine Aarde) rijzen er 
daarom vee I vra!:en en opmerkingen. In dil 
sladium van hcl plan is nog gcen anlwoord 
op vragen over: warnllchnlans, nppervlakle 

UilgangSIIUnlcn zonne-kollekloren, warnuc-opslng, ver
De filusofie achier hel onlwcrp kan kort warmingssysleem, loepassing van wind
samengcval worden in de vulgcndc uit- · molcn voor cleklricilcilsnpwckking, op~lag 
gangspnnlen. clcklricih.:il en gehnoiksmugclijkheden van 
Jc mens c.:nrraal , in ro:lalic mel d.: nawur de elo:k1rici1cit. Sluilc:ndc sys1cmen of up
en zijn mcdcmcnsen lossingen dienen nog ge"inlcgrccrd le wur
wepassing van kringloup m:~tcr iah:n (vee! Jen in dcze planno:n . D.: in1egra1ie van de 
houl) · · houwvorm en de lechnische inslallalies is 
locpasscn v;ut n<Huurlijke mogclijkheden : ·nLI· zeker nng niel op1imaal. De mogcl ijk-
winu, zon , rc~en vuor planlcn hcdcn zijn aileen summier aangegeven. 
klcinschaligc prmJulaic De le gebruiken hoeveelheden energie, in 
.:envoudigc en dnorzicluige varialics de vorm van warmle en Iicht, zullen zeer 
voldocning en gcluk door er zclf a:h.w. jc .beperkl zijn. Door een goede isolati e en 
maalpak van IC maken ecn ;1angcpast verwarmingssysleem zal hct 
klein is fijn pmhlcem w;1rm1e wei op le v:~ngen zijn, 
mecr door mindcr mils cr opslag mogelijkheden voor wannle 
bouwcn en won en mel de naluur gekrc;;crd worden en de leefslijl aan de be-
bouwen en won en als krcalicf gcheurcn pcrkle verwarming is aangepast. A Is basis is 
bouwcn en woncn tcgen d.: vervrccmding vloerverwarming gocd in lc passen. In de 
en verecnzaming . woonruimle is cen1raal een mogclijkheid 
bouwen en wuncn ten ,Ji.:nslc van de men- van bijverwarming gedachl in de vorm van 
sdijkc onlplooiing een (hout-)kachcl of open vuur. Het ge
mogelijkhcden lui allern;Jiicvc woon- eo bruik aan eleklrische energie zal 101 een 
lccfvormcn. minimum bepcrkt moe1o:n worden. Wind-

energie zal aileen vour vcrlichlingsdoelein

• I lei kark:~~ or skclcl van de wonint: met \\~ 
(cnlraul de 'n:atle zuil'. 
• Ecn cloursncdc mel I wee \·:an de vdc mo· 
t:elijkhcdcn. Ecn afzondcrlijkc wuuing ~ iP....:-
\nur { n£ 2 IUCnSCII Cll CCII 1\t'CC:•CCRhcitJ: LJ ' ~~ 
I wee huizen mel cl~:aar vcrhundcn vour b. v. ; , 
ccn w~tl grutcr gc~111. =-' _:::--: 

' ;. 

dcn vuldoemJe eleklrische energic: konnen 
oplcveren. In hoeverre opwekking mogo:
lijk is doorop ieder huis een mol en 1e pia al
sen is ccn vraag. Van de \i1uering len op
ziehlc van de ovcrheersende windrichting 
zal alltangen of ook een grolere molen voor 
mccrdc.rc woningcn wenselijk is. Of die mi
nimale hpevcelhe id beschikbare energie 
genoeg is om plezicrig mee le kunnen Ieven, 
is ccn vraag waar aileen subje ktieve ant
wuordcn op mogclijk zijn. Aansloilingen 
up hct opcnhare net kunnen nodig zijn, als 
cr problcmen ontslaan met de produktie 
van drinkwaler, of voor bijverwarming. 

'• I 

l 
ll 

... 
. - Voor de upvang va!l de kinderziektes dus . 

Oproep 
Groot- (en klein-) gn>f!dbezitters, bestuur
dcrs, enthousiastelingcn, lechnici en men
sen met I wee linker ha 1den, avonturiers en 
menscn die gewoon u:cluer bij de natuur · 
willcn wonen en Ieven. Twee archilektcn 
gooien een handschoer •. Wie pakt hem op'! 
Wie heefl ideeen, wie geeft kommentaar, 
wie wil llteedoen? Wi~ wil het proheren, 
weg uit de konsumptiespiraal om samcn 
een huis, een eigen ple:k le bouwen"l Wie 
durft het aan? Laat de brieven binnenstro
men, bij de energiegroep van De Kleine 
A:1rde, post bus 15 1, Boxtel. 



On twerp 

Nieuwe ideeen in een oude vorm 

De milieupiramide in 
BremervOrde 
De milieupiramide in het Dui tse Bremervorde is en igszins vergelijkbaar met het Ecodrome, 'ons' 
milieupaviljoen tijdens de Floriade in Zoetermeer in de zomer van 1992. Seide zijn 
tentoonstell ingsgebouwen over milieu-aspecten, beide zijn ook zelf milieuvriendelijk ontworpen. De 
pi ram ide in Bremervorde is echter een permanent gebouw. 

Tekst: Carla Debets 
Foto's: Dipl.-lng. 
Lothar Tabery 

Begane grand 
Nagenoeg aile ruim· 
ten op de begone 
grand sraan m open 
verbmdmgen met ef· 
koar, behalve de sa· 
nitaire ruimten en in· 
stallatieruimte. De1e 
aan de noardzijde ge· 
situeerde ruimten 
vormen te~~ens een 
buflerzone. De ruimte 
voar fezingen en ten· 
toanstellingen heeft 
een oppervlokte van 
circo60m'. 

D 
e stad Bremervorde werd in 
augustus 198 7 aangewezen om 
de tweede tentoonstelling 'Na

- tur im Stadtebau ' in Nieder-Sak
sen in 1 991 te organiseren. Verschil· 
lende organisaties en stichtingen die zich 
met dit thema bezighielden. zouden aan 
deze tentoonstelling een bijd rage leve· 
ren . Onder hen de Naturschutzbund 
Deutschland {landesverband Nieder
sachsen - vroeger de Bund fU r Vogel
schurz DBV). Zij kwam met het idee een 
tentoonste l lingsgebouw te maken. waar 

men lezingen zou kunnen houden en 
waar bezoekers informatie zouden kun
nen krijgen over het milieu in het alge
meen en over het werk van de Na
turschutzbu.nd in het bijzonder. Daar
naast zou het gebouw zelf een demon
stratieproject van mitieuvriendelijk bou
wen kunnen zijn . 
Een vergelijking met 'ons' mil ieupaviljoen 
Ecodrome ligt voor de hand. Er is echter 
een duidelijk verschillend uitgangspunt 
bij het on twerp: het Ecodrome was 
slechts een tijdelijk gebouw, dat na de 
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tentoonstelling gedemonteerd zou wor
den en elders {inmiddels is Zwolle hier
voor gekozen) weer opgebouwd zou wor
den. Bovendien zou dit paviljoen aileen 
in de zomer 'dienst doen'. Het milieuge
bouw in Bremervorde daarentegen was 
als permanent gebouw bedoeld. dat ook 
's winters bruikbaar moest zijn. Dit 
stelde met name hogere eisen aan het 
energieconcept. 

Piramide als uitgangspunt 
Architect Lothar Tabery koos voor een 
piramide als uitgangspunt. Een niet di· 
rect voor de hand liggende- oude · vorm 
in combinatie met een aktueel thema als 
milieu. Tach koos hij niet zomaar · uit 
oogpunt van 'Spielerei'- voor de pirami
devorm. Naast de symbolische waarde. 
die een piramide volgens hem heeft. ziet 
hij oak voordelen als een duidelijk her
kenbaar gebouw en - uit energie·oog 

·~ 
c ,· 
Q. 

I 
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punt- een compacte bouwwijze. 
In het ontwerp is uitgegaan van een pi

ramide zonder a an- or opbouwen. Het 
gebouw heeft een grondoppervlak van 
circa 1 5 bij 1 5 m en een hoogte van 
bijna 10m. Het uiterlijk van de piramide 
wordt voornamelijk bepaald door de 
houten singles a1s dak-:gevelbekleding, 
het vele glas in de zuid- en dee is in de 
cost- en westgevel en de zonnepanelen 
op het widen. De trapvormig in het dak 
geplaatste zonnepanelen ZiJn daarbij nog 
een verwijzing naar de trapvormige pira
mides. 

In de piramide is deels ecn extra vloer 
aangebracht. Op de begane grond be
vinden zich onder meer de voor bezoe
kers toegankelijke ruimten: de ruimte op 
de verdieping gebruikt de Na
turschutzbund voor haar eigen organisa
tie en werkzaamheden. Doordat de ver
jiepingsvloer slechts over een deel van 
je piramide is aangebracht. zijn er 
goede contactmogelijkheid tussen 'bo· 
;en' en 'beneden'. Ook de open bare 
ruimten op de begane grond gaan voor 
een dee! in elkaar over : aileen de sani 
taire ru imten en installatieruimte zi jn ar
gesloten. 

Architect Tabery besloot geen tweede 
verdiepingsvloer in te bouwen. om vanar 
de begane grond helemaal in het topje 
van de piramide (met glazen punt) te 
kunnen kijJ..en . Ruimtelij kheid. maar ook 
het doordringen van daglicht van boven 
naar beneden . speelden hierbij een be
langrijke rol . Door de openneid kunnen 
bovendien de ruimten op de verdieping 
profiteren van de verwarming op de be
gane grond. 

Energieconcept 
Allereerst 1s bij de indeling van het ge
bouw rekening gehouden met ruimten 
die meer en minder warmte vragen. 
Daarb•j zi jn de san itaire ruimten en in
stallatieruimte aan de noordzijde gesi· 
tueerd. zodat ze tege lijkertijd een buffer 
vormen naar de warmere zuidzijde. 

Uitgangspunt was een geed geisoleerd 
gebouw met een mini male warmtevraag. 
Hierop is onder meer .de constructie van 
de dak·i gevelvlakken gebaseerd. De re
latief grote afstand tussen de sporen van 
I m h.o.h . leidde tot balkafmetingen van 
60 x 240 mm. waarbij de ruimte van 
240 mm volledig is gevuld met cellulose 
isola tie. Daarnaa~t wordt volop gebruik 

gemaakt van zonne-energie door middel 
van de serre-ombouw van de tentoon
stellingsruimte. 

Architect Tabery ging bij het insta lla
tieconcept uit van de volgende gedachte: 
'Ventileert men een gebouw via een ven
tilatiesysteem. dan is het zinvol ook de 
warmtetransportmogelijkheden van 
deze Iucht te gebruiken. De- opge
warmde - Iucht kan dan in de ruimten 
toegevoerd worden en tot buitentempe
raturen van 8 tot 10 graden Celsius de 
warmtebehoefte dekken. Pas bij lagere 
buitentemperaturen zal een aanvullende 
vloerverwarming nodig zijn' . Met dit uit
gangspunt werd een verwarmingssys
teem ontwikkeld dat overeenkomsten 
vertoont met de Hypokaustenverwar
ming van de oude Romeinen . De goede 
warmte·isolatie en opvangmogel•jkheid 
van extra zonne·enerie door de glasaan
bouw vormden de ideale basis voor de 
mbouw van het 2k·R6merheizung·sys• 
teem . Hct installatieconcept gaat uit van 

Oritwerp 

Entree 
In tegenstelling tot de 
open zuidgevel met 
serre is de noorgevel 
heel gesloten. Het 
dakje boven de en· 
tree is het enige ele· 
ment dot buiten de 
piramidevorm uit· 
steekt. De rode deu· 
ren, kozijnen en om
kastingen voor de rol· 
luiken vormen een 
bewust contrast met 
het tat ale gebouw. 

Zuidgevel 
Om zoveel mogelijk 
voordeel van de zon 
te hebben zijn de ser· 
re·ombouw op de be· 
gone grand en de 
zonneponelen - met 
fotovo/laJSChe zonne· 
eel/en · op het zuiden 
georienteerd. De 
dokbedekk,ng wt 
houten lei en IS nier ai
leen gekozen uit eco· 
log•sche motJe;·en 
moor ook om de p~ro· 

m1de zo goed moge · 
h1k m re pas sen m 111n 
natuurhjke omge· 
l'lng. 



wor· . 
den de diverse pira· 
mides in de we reid 
met hun verschij· 
ningsvormen uitge
breid behandeld, als· 
mede de verschil· 
lende theorieen en 
experimenten met pi
ramides. Het tweede 
dee! behandelt uitge
breid de opzet en uit· 
werXing van de pira· 
mide in Bremer· 
VOrde. 
Het boek wordt uitge
geven door Th. Stell· 
jes Verlag, Bremer· 
vOrde (tel. 04 7 61/ :. · : 

~69;0J},t{_k0$t0~·, 

Detaillering serre 
Her energieconcept is 
met nome geboseerd 
op drie uitgongspun
ten: een di~ isolotie

. PO~~et. woordoor 
een mini mole warm
tevraag onts toar. be· 
nutting van zonne· 
cvormte v1a de serre 
en verwarming via de 
hol/e ruimte onder ae 
begone grondvloer. 

Serre-ombouw 
De omlopende serre ligt 80 em lager dan de 
grate ruimte. Tussen de ruimte voor lezingen 
en renroonsrellmgen (links} en de serre.is isola· 
lieglas roegepasr. De roosters voor mechani
sche luchlloe· en afvaer zijn in de plint en in her 
pia fond geplaarsr. 

Vloeropbouw: 
- tegels 
- anhyduet 
- verhoogde vloer 

(2K·ROmerhe•zung) 
- PE-fol•e 

Groot glasoppervlak 
. Door her grate glas

oppervlak. zO<rel Ius
sen lezingenruimte en 
serre ols in de ge•·el, 
heelr men een goed 
wtzichr o•·er her oon· 
grenzende terrem. De 
keramische vloeral
werking ondersteunt 
de funcrie von worm
te-opslag von de 
vloeren. 

I 
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Voor de opbouw van 
de piramide is voor
namelijk hout toege· 
past. De houten ver· 
diepingsvloer is te· 
vens extra tussen· 
steunpunt voor de 
daksporen. Door de 
forse afmetingen van 
de sporen (240 mm 
hoog] werd ook een 
dik isolatiepakket 
(cellulose) mogelijk. 
De Red-cedar lei en 
zijn aan de onderzijde 
45 graden afge
schuind om mos· en 
algenaangroei te 
voorkomen. 

aanzuiging van de voorverwarmde Iucht 
uit de serre-aanbouw wanneer de lucht
temperatuur daar hoger is dan 20 gra
den Celsius . Een dee I van de inge· 
straalde zonne·energre wordt daaroil 
voor de ven,·arming gebrUikt via de geed 
accumulerende helle vloerruimte. Voor 
het geval geen benuttmg van zonne· 
energie mogelijk is. zorgt de warmtele
rugwrnmng voor de opwarming van de 
bUitenlucht. Doordat Iucht als transport· 
medrum wordt gebruikt. is een snelle 
warmteregeling mogeliJk. 

In de zomer kan de installatie ook voor 
keeling gebruikt worden. waarbij 's 
nachts kocle bUitenlucht door de holle 
vloer geleid wordt. De vlocr koclt daar-
door af en zorgt de volgende dag voor af
kocling van de ruimte . 
· Voor de benodigde elektrische energie 

wordt deels gebrurk gemaakt van de zen· 
nepanelen via fotovoltalsche conversie . 
De zonnecellen in de panelen produce· 
ren gelijkspannrng. die via netgekop
pelde inverters wordt omgezet in wissel
spanning. Dit biedt · afgezren van demo
gclijkherd om cr ·gewonc· apparatcn op 
aan te sluiten -de mogeliJkhcrd op het 
open bare net aan te slur ten . lndien nodig 
kan dan cnergie van het opcnbare net 
worden betrokken. maar er kan ook 
encrgie aan het net worden teruggele· 

·1 verd . 

Constructie en materialen 
Voor de bouw zijn zoveel mogeliJk milieu· 
vnendel1jke matcrralen toegepast. De 
construCllcvc opbouw ,-an de prram1dc 
bestaat u1t twce loodrecht op elkaar 
staandc dakspanten . De dakhclling be· 
draagt daarb11 crrca 5) graden. Voor de 
krursing 111 de nok 1s een spccraal stalen 
'vormstuk gemaakl en de honzontalc 
kractnen van de span ten aan de voet van 
de piramide worden afgeleid via houten 
randbalken . 

De dakvlakken bestaan u1t sporen. 
"aarbij de verd1epmgsvloer als extra 
lussensteunpunt geldt. De tot ale con· 
structie bestaat nagenoeg gehecl uit 
vurehout. waarbiJ onder meer u1t estheti· 

schuine helling zorgt ervoor dat neersla€ 
snel afgevoerd wordt en door de forse 
dikte van de construc.tie ken een dik pak· 
ket warmte·isolatie worden toegepast. 

Voor de dakbedekkmg ging de voor
keur uit naar een inheemse houtsoort 
lbenutting van regionale bronnen). maar 
uiteindelijk is tech gekozen voor red-ce· 
dar le1en uit Noord-Amerika . De reden 
daarvoor is dat. om een met red cedar 
ve rgelijkbare kwaliteit te krijgen, aileen 
de vee! duurderc larikslcien in aanmer· 
king kwamcn . Bovendien voldoen red-ce 
dar lei en volgens DIN 4 1 02 als enige a is 
zogenaamde 'harde' lelen met voldoende 
wccrstand tegen vliegvuur . De leien zijn 
a an de onderzijde 45 ' afgeschuind om 
alg· en mosaangroei te verminderen . 

'Een stelregel is', aldus architect Ta· 
bery, 'dat een lei en dak ongeveer zoveel 
ja ren meegaat a is het aantal graden van 
de dakhelling. De helling bedraagt hier 
52 graden. Om de levensduur nog te 
verlengen zijn de leien voor het aanbren· 
gen behandeld met een niet-schadelijk 
houtbeschermingsmiddel. Uit ecologisch 
oogpunt is argezien van klcurpigmenten, 
die zware metalen bevatten. om de in de 
loop der tijd optredende karakteristieke 
zilvergrijze vc rkleuring niet te belemme
ren' . 

Voor de isolatie in het dak en onder de 
begane grondvloer zijn cellulosevlokken 
(gerecycled ui t krantepapier) toegepast. 
V66r het mechanisch inblazen is d;t ma· 
teriaal met minera le zouten (boorprepa· 
ratcn) schimmel· en insektenwerend be· 
handeld. Deze boorpreparaten bevattcn 
v.eliswaar. net als andere bcscherm1ngs· 
middclen. g1hige rnhoudsstoffen, maar 
deze ZIJn voor mcnsen nagenoeg onscha· 
deliJk . De vent1IJt1ekanalen van vcrzinkl ' 
staal in de helle ruimten onder de be
gane grondvloer drenden tegcn condcns 
te worden getsoleerd. Daarvoor is mine· 
rale wol toegepast. • 

Deze tekst ts gebaseerd op hcl art1kei'Die 
Umweltpyram1de rn Bremervorde' in Bauhand· 
~>erk en het geli1knam1ge boek. betde geschre· 
ven door D1pl.·lng. Lolhar Tabery. architect 

sche ovemcg1ngcn 1S gekozcn voor rn van de prramrde. 
het zrcht blrJ' ende gci!Jmde houtcon· 
struct1es. Br1zonder zi1n de ingehjmde 
boutvcrbmd1ngcn die ecn hoce mate van 
prcfabr1cage mogCIIjk maakten . Hct gc· 
bru1k van Resorc1nharshJm 1\JS rn dtt ge· 
val de mccst miheuvnendcliJkC keuze in 
vc rband mel hel rclat1ef gcringc formal · 
dehydcpcrccntage en de dunne liJmla· 
gen. Aile rn het zicht blijvende houtton-
structies ZIJn in het 1nterreur slechts be· 
llandc ld met verr op lljnolicbJSIS. 

Afwerking 
De m1heuprram1de ondersche1dt ZICh van 
trad1tionele gebouwen onder meer door
dar gevel· en dakvlak samenvallen. De 



l\lilil'tH'l'lllnun ll!•Kil' illl' A:m ll' in llnxtl'l wiiiiH'l' r ll!'Znl'kl·rs trl'kkl'l\ 

Recreatief een middag langs kruidentuin 
(;oruil'lljes om ht•znt.•kt•rs l;ut~~ dt' knaidt ' llllliiH 'Il II' plt•zit•n•n, 
kontt•n t>r ni('t in milieuct•nlnllll Ill' 1-\h·int• A:tnlt• in Boxtt•l. 
\\'pi willwl n•ntnun als tlwmapark <k fi'<Tt'atll' ·lllarkt ;tanhn· 
n·n. l~ l'rsll' stap is t't'll nieuw groot lwt.nt'kl' rsn•l lfl11111 . 111l'l 

n•gt.·nwalt.•r als doo•~pcwlwah•r \'oor )wl lnilt ·! t' ll \'t't·l znlliH'· 

n .•llen. En up )lt'l \'OOrtl•rn•in konu·n parkt't'llllaal:-;t•n. 'want 
ht• t znu onnnzt•l zijnz.t• nil'l t f' m:tkl'n' . 
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ll..- ~h nll.a <.. h '' 0:\\"0 \\;JI ~·n~c-· 
nukkduk Er 11mh..:cn Jr .1J 11.'n 

h d.an h'l.h m..:1 J,.. k.:u' ., \'("..
"1lkn J .11 m..-n .. ..-n hn .. r np ..-~·n 
mhl,l .a t: k•• nh:n . otJn \i. .u r••n.l 
kqk.:n .:n •~· t~ h'rh·t .:n En ,IJt 
b: .t.m '"'k n••!o: ,l••ll .lfl'UT '' 'l kn 
"' ' rJ .: n " 
J • ••• ~t :\n,lnk. l'\ 'O \ ' .Ill Jc ,..._, 
,. ,,,lhdn ,· r~ .:•~h..:n l.J/1 h ..: t n ll 
h.:u , ,·n t nuu Lk f.: km..: .-\.arJ ,· 
111 Bol~ld , m o-,·t 7.110 \ ll'lnl'\"..: n 
\ lJI m .: ,·r \'<~ h nnl' ~~:..:,·en 11 .:1 
~,:.· unun..-r 111 ltct m ..: uw.: t'>c l t•..:. · 
J,;,·r,,enlrum In .:n llmk "'.JI .t... 
\ t~dkn "I' Z.ucrJJ~ " J~: ••r c
mnj!. nnk ::al " h..:t .:..- n inun no~ 
nu:l ki.&Jr ••nul:u J c holU\\' m..:.:r 
!ltd •· er~;r JJn \'.;rw .u:hl 
)let n1c:U\l\' hot•cke r•..:cntrum 
1l J.: cer•t.: •l:tf' nJ:tr .:.:n lll l'U· 
•• e H r.lc \ ' ,10 Oc f.:l ctnc !\ :u .tc . 
I kr mal•e ucctltrunt wtl nl,·e r 
h.:-1• •e k..: r) ~.1 :1n Hekk..-n jJJr 
lnk• ko •m..:n .::r .?0 IIClll m..:n •en 
kttk ..:n ll.:: ).;.1.-tn c .-\ uJ..: w tl 
1d ccr hc t Juhh..-le 1 11.::11 tc lukn 
:\nJnk .. \t 'e h.::bl'-cn c-cn n~o•olt 

t..:rrcm, d:ur 1\ m.:.:r uti h: 

h.Jkn 'X'c "'1llcn Jed 11jn \ ':In 
Jc r..: c r.:au..:·m.~rkt . F.n \\:II" c r 
up ICI!C r'l ;•m m.:: cr mc:n • .:n k..:n· 

I 111~ t..: l:u..:n cno~ken llll'T (lll/0: 

1.le.:c:n ''' 

Onnnzt:l 
' l ..;~ten 1:1en htt\.' JC: m•hcu,·n.:n · 
d c: htk kunt WIIIIC:n' 1~ , 1•• ~tdt 
,\ndnk, n••G •nccJ, tk J,,.;htcl 
ltnt \' ::an D..- ).;. kin~ Audc: ,,n,. , 
\'Cr:ln.Jnt II lei . " \X'd 111n C:f0 

z..:gt h11 , ••.:r;an,lcnngcn n •~tg 
V<H•t .:en r.:crcJuef mlJJ ,tuc Uc: 
Klt'IOl' AJrdc . Ecn \'cnnJc:nng 
'"' mel J.:: 1;\o uw \'.In hc1 mcuw.:: 
t->cz t t\.' kc~centrurn al gcschtcJ . 
ll .:t ,.,, o n.:rr.:m t'i pi.Jtt(cw:~hl, 

• lJ.- ,.,,.,, .. ,. ,,,oJ,t, lth' l ,:, . ,,.,. , , -/. 

/ ,• , ftl J.,·t J .1k <"l<'o' n '•'Jlo 'r!f' IJ/' 

..-r k" llt l'n f'.Hk .:c rpl..tJh..-n 

.\ ndnk . .. O .t.Jr t-.Jicn Wl' ~.:wd
d•~ \' .In .\\.J.Jf .:r 11111 rll l' ll•l' ll 
Jt..: met J,· .unn kotnt ..- n , h.:t t••U 

~:~;·; ~.:111:~ ~~ 1~1 '.~ f' .1rkn· rpl.l .tl "'' 1 

Ill'( lll l'U\\\' t-.l' / ll<.' "•'ll \'t"lliflllll 
•~ ,·r '''" J,· ut.hn.ludl' t,..,,,, .. 
k..:r•,,lt··ll.: Kktnl' ,·\ .tr.k nJ..t">l 
J l' llho ... lkl.! ll \' 1\ , h tll \\ fo•U \\el\ • 
~,,.._. !'•'" .:n pe t •••n n ·l• \..:1 .: 111· 
~;m ~.:··n h" "r' " _. kn ,c ..: n ho:t \·r . , l. 
••llll';tni!..:ll En "Ill :.tl • ,., .,,, . 
bo:dJ h: J ten..:n \'.Jil ll l t ' tl \ t liL t· 
h.:ut u ..:n,k l•tk t'll i: n ,· r~· ~·tunH ~ 

hnU\'-l' ll l k Eut"l'\'' 0: c: .. m . 
1111, ~ 1 1.' Th.:nllt.: l'ro •.:r:unm..1 " 
et'Yoltlf Ill <.' ! l llihl<\1\' tl\'t'f lk 
ton•~>: ~··k ,• u h' ll I le re~l 1 ;lfl d.: 
1\tt:..: m1h•••·n ~o:uiJ..:n \'n••t hcl 
'"•n• l u it t-:IJ ' .:n h " lll · · 1'~.: 
twkkc n gd,uU\\ h .:l' fl n.· Kl..:t -

'We guan niel 
zeurenover gat 
in ozonlaag' 

t:nergie 
D.: nunJo:r Ill het "''!: ~prtn~··n 
dc ' ' '"nhcdJen vJn nuhcu· 
\'ncnJ.:ItJk j,,,uwcn 7.1)0 J<." t·er
,·..:n np al hct h••UI \·,m h.:t 
~c:bouw, J.: fUpte r\lll•lpo:r. tn 
hct i\oliJII\,'Ili;HC:fiJ:tl l'n J .: \ 'CI
r l.lnh."ll u p he t tJJk 
\'i'cl c.:n bhh::an~er lltll J.: kkt· 
n.: \ 'IO:tkantc zunne..-.:llcn tn het 
JJk nn J..: b~rtnent tr:.t:ll De 
.::kktrh: th."ll dtl' d.: cdlcn ''I'· 
" ·..-kkk.: n 1.:\·.: n 1).: Kl.:me :\.It· 

~: ::; .:~~~:~~,::~~ ,. ~· :., :..:~-~ !.:::~/,'; : 
\dkn t.ullt-n kn: r.:n .. l-1 .:1 '' 
Lllll t! ,\..: ..:n..: r-:1•· <~I' ll' .. l.un, 
\l...t :IIYt•"r 1.1111 ,t,·..:u ·, "'"111: En 

.1 • ...- 1.1111 duur ..:n nuh..:ubehi">· 
l..:n.t" , kt:l :\n.tuk hl· t n.aJe.:l 
\ ,111 h o: t ·~•l .:.:nt en d .1.11111~·..- . le 
I U .,~<.' I! ko •ltl•l \ ',Ill ,1,; ( 'lll'Tilllll 

P l' j,mn•·n • U:.t .ll h~· r t->..- r~l rrn · 
lllllll' lll ''" " ~~ ~- r t f"'JPI'"" AI, 
... ,.J.:.tn~ IIJJt .ll' lo•~~:•· ·· rk..tm..:r.. 

\oHif J,: :hi 0.: \1 0: 11 \" Ut•lliO:!l F_\.'11 

'-"nnd••••kr '"'~' , .,,.,, w...trm 
J,.u .. hl' · .:n J!\ t .I '>W.Jto:r En ,, .• 
1!..:11\\ ,Jt..:r 1.11 ,k l••ikll \' 11 ,lt•••r 
.:.1 .111 ~r .. ..:kll In ,ll' huu\en · 
,tr,ut lt~< • pt h.·t rq!t:n\\all·r , .1:1 

~·,·n 1:"' '' "" :t r .:en \\:tt o: r"l" l.l.: · 
tuk .tJn hc t ,·uhl \'.in,\.: ttr:l.U. 
-,,.11 h•'l \'I ~ U<"d ollu,lo:ll tk 10: Ill:! · 

k,· n ' llnk " n ·n o.:mnpu,ttnilc:t 
11\).:d'h i iJ \hl . :.th , ,,. ,,h._·dJ \ ' ;Ill 

' lt• k:ul h,·t took ' AI h..:t l_!o:
torutkle \\'Jier k"nll ,.,.,..,..,l )!l'lh 
n .l l.UJ\',;.t\111; nle l rl.lllfl'll Ill ..:.~·n 

a;tttte 1'11\l.' r huu e n 11-! rl'o.:ht 

\\'utu 
11..:t p .ht , ''o:h :\ndnk . m her 
1\l.:c •·:.tn n._. Kktno: Aar,ll' Jat 

tlo: nwn~ \'o:r:tntwnnrJdiJk j, 

' ""' ltlll et~o:l'n :.tl \ ':.tl. En 1111.'1 ,1..: 
1 ,,, . .._., w1l h.:t ··..:ntrum a:mJ::acht 
n .&~:en ,.,..,, J.: \'crdwgtn~. Ouk 
:al 1.:al d.: .,:runJw:•t..-r.tan.t cr 
Geen ,.-enlimo:t..:r JnHr .riu~.:n, 
nk.:nc Andnk ... Ma:~r we: w1lkn 
h.::t WJier l ol l .m~ nwt;d tlk op 
h.:t ll'Hl!'in h .. u.kn ll.Jn komt 
lt'OniiOll(' <Jf' J1.: pl.!.lh e 1'll 
m t ~<lll.'\' 11\.'hllJ:l'l•u lf..: r." 
Jl o: •·u,cr '' .:r "''t! m..:t , het 
J!f:l...trwerk (' I'\'''"' I' Jruk 3.&11 J.: 
~:a n10 . \',..,.., J .: un~q;ut·en 

grunJ h.:o:l1 D.: Klc:mc: .-\ ani.: 

..:en '' '''"'"'"~ t--e.tJdu . nal 
\1'•\tth :lt'hl c: r .1..- mcuw.: hti..:n · 

k.1~1 ••r een h ""P t-:.:1\'J..:•L .. :\1\,•, 
' ' h t,·r tn dl' l'-uun " pl.tl. ll1l' 
t'-o:t~ \\'oorJt ti.HI I.'CII l\l•h<l~' 1111 · 

ktlkP"' I .. 
I kt h.:i..: to: Hem I".Hl I ),• Kkm~· 
:\ .u , k knt~l lll\'1 hd .!i ,.,lit: 
iuh1kum "! I'''' ' 111 ndtt ""t-: 
._.,.11 h.-1..: \'l.'t .lllo le rmJ: I).: IIU · 

l•.: u \'n,·ndelifkt: l.1nJh• •1tn~r••ll \l 

/ ,t\ nl••.:l,·n m .. \.'lukk .. ·n I !.•1 1111 · 
lt..:u.:.:ntnun \\II n••t! "d l.lll' ll 
1i\.·n h" .: k" l.:n ~·n .. 1.1 l>~ttl• •a;•"·h 
.\ ~' IUIIli' ..:h \=.f t'O.'Ien. 111.1ar 01 1.' · 
l•·r• en nt.:t,·f\ ~o la .:n k••kn 
.ldll ,· r dk.1.H ' "• • ldt A11olnk . 
mel ' " \ p,mn..:ml 11111 1..: t.• •·n 
\ 'ed llh'l'f :lfWt">dlll~ II!Ut'l l'r 

knt no:n ,\\ct .: ..:11 b•••llll~. t:u . l , 
\\.11 l.mdhtttn• ~rund .:n h••llt 
\\'J ikn . En wd 11111\l'll l'en hit..: · 
1n.:ntuu1, huo:ntwn. " '''''' tum . 
t'o.tl k.,,tuum ..:n krut.l.:ntttlll 

Hcgenwater zal 
clc toilcllen 
gaan doorspoelen 

lid '' .:r 011 nn~o: kl.:urn tk in o:.:n 
ho •\,·k t·an hl'l terrnn m.:l guuJ• · 
hli<ellh,' l\ 1 \ ntlhtJ0\.'0, lttt\.'f\.'1\ • 
wurmknmt en paa r" hl11et..:nd .: 
grvenb.:rne,ll.'r">. ~·.:gwlll.l.''l' I J · 
kn t.ulkn cr rnu.:tcn Sr:tlllll'll 
\ 'lt<lt .t~: rc..:rcant En mfurm ;, . 
uo:hurJo:n . An.lnk . .. \t'a nt :lh 
m.:tt ... .:n lu.:r aileen gJ.Ul ron\1· 
Sl:lp,,..:n, hur.:n t.l.' n1..:1 h.:t t'e t • 
h:1::al \'JII tic &1lh d:.tt hct i'.nnd.: 
VJII J o: titJ ll 110\ IC sehnlf.:kn 
mmb1 cr t•>eh tW~r c.:n pa:n 
ll:.tt-:en wnrJr ltcnog">t . .. 
E..:n la\·h !\i\c, in (l! nnJds zal 

"·· ~· ,,,.,,.,.,,,,,, , ,., 1.-t,,,,,, r;·.-1 ,., 
.:.u .... t.,~ ,/,· ••r•'""' ~· _7, .. ,, A•tolnk 
, ,.,.,,,_ .. tr ~- ,,..u.-, t-.·.: .... ·Jt ,·n f.,·
,,., ~ '"' ''• " ... ,,:·,,,,.,., " 

, .... ,,. ·,J.",!"}."' '" '' ' 

1 k Kkmc :\.u ,k d..: h.:J.I.k:k..:n. 
tu..:r Lin~~:• ~1..: krtuJenruin,·n 
~ .t.IU pk i~IO:fell ,,\l,l.lf Wl' t:, :l:.tl\ 
unk ~CCII .Jn~' tho:d< i.:O ;l:anpra · 
It' ll e-n t.l' u n ·n .u·e r o:cn g:11 tn d.
••t••nl. t:l!-.: I l ,11 hchh.:n we nonn 
~-:~·d .t ,lll ·en t ulkn w..- ook nu.:r 
I.!J.In .lu.: n \\'.: Wtlkn ec:n nu · 
1,,.,,.,,. .. ,\hdup ut!dr:agc-n, m:.t.lr 
d11' 1\ hlo.' f 111e1 II.' :t. \\',.1:11 Zilfl, wd 
~·•nl \l'tpakl ." 
11\· t pl.t.n l 'i n••.: um :11~ hct hdl' 
t..-rretn ' ' \'e r,mol.:rd , he7t)l.'kcr• 
\' lll r ~··· ll' l.n .·n het.Jicn . t\h 
.: '1r:1 n.IJ'i l ll..: w.:rug lll:llid.:n 
11!..:. d.onJI .: ur~ laJrl•rk'l bcul.:n 
.. Ill· 111\' C\IO.:rtllF:~n in hct ,:e 
l• ·•uw r.ultcn we tn..:h 11111 c-en ni 

..t lhh:n.' nlJntl'f tcrug mnct.:n 
' ~·r.hcn,·n " , ~ecft An.Jrik mao~r 

...t.m. En h 1i \',·rt..:lt uo•k tl::al o:r 
rt .mn.:n 1.1111 nm d.: grolc: ..:ur· 
, u , rutm t..: 1n hl't ni.:uwc: bcznc · 
k.· r'ic..:ntrum le ft·l:.tn vcrhUren 

ll.:oln,f..;bltccnk••mstcn . 
E.:n kmk. ,.J~; we .tllll zakdijkc r 
lo: l' \l'olrJ..:tlj;t 
l-kt mu..:.r 11uk wd, ll.tc:h h11 . 
.. \'i'e hebhl' ll ~.:en pinnicrsfunc
ll c mccr Zol:.tl'i tn h:t begin. 
,\ltheu " nu bc::>J1rcckba::ar, i!'i 
l'en nurkr . Tclc:~c gc:c:ft nu ouk 
..:ur..;uo;:.c n . \t'c merkCn hc:t hicr, 
'htc rhrnuwen ' en 'cosrnct il'a 
nuken' l• lllCII tw.:h minder. 
,\\a:ar we ;wlkn met stoppen 
met emu ..:ur..us ~en koken en 
lutnt.:ren , 'lten dJt IOt.:h als ec:n 
h :ntli ." lk..:rho..lig t.al De Kki
no: t\:uJc vomnl~nuc vol~:c:m. 

he m 111 1c.J.:r gc\·al nict zijn 
,-\min k. ., lf C: I \'CNO:hil lU1)efl 
J.:nko:n en ~tu.:nl'i nug tr:root ." '. 

Ia W-UUZJllll 
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'1ilieu educat i e centrum De Kle ine Aarde. ·- :: 

I E .... .,) v A f I f 

ARCHITECTEN 

De Kleine Aarde' is een voorlichtingscentrum op het gebied van mil ieubewuste landbouw, voeding en techniek. 

-let bestuur van 'De Kleine Aarde' heeft aan BEAR Arch rtecten uit Gouda opdracht gegeven een nieuw 

pezoekerscentrum te ontwerpen. Drt centrum wordt gecombineerd met administratieve ruimten en 

;laapaccomodatie voor cursisten. Onderdeel van de opdracht is een gebouw te ontwerpen .dat be halve functionele 

:>ok educatieve waarde heeft voor de bezoekers. 

ndeling 

~et bezoekerscentrum heeft een meer openbaar karakter en de overige accomodaties een meer besloten karakter. 

ussen beide in ligt, diagonaal door het gebouw, een glazen corridor die enerzijds de scheiding vormt tussen het 

xive en het openbare karakter maar anderzijds een korte verbind ing is t ussen twee publieks routes naar de tuin. 

Pe driehoek met publieksruimten ligt dus omsloten door openbare routes. 

Vanwege het privacy-karakter zijn de slaapaccomodaties op de verdieping aan de noordzijde gesrtueerd. Overdag 

~arden deze ruimten weinig gebruikt. Op de begane grond zijn de kamers voor invaliden + sanitair gesitueerd. Het 

pezoekerscentrum en de cursuslrecreatieruimte liggen aan de zuidzijde. De keuken ligt centraal in het midden zoda1 

~zoekers vanuit de corrid<?[ een kijkje in de keuken kunnen nemen. 

lrhema's 

ilanwege het educatieve karakter is gekozen voor een aantal milieuthema's in het antwerp. De thema's zijn: 

een gezond binnenklimaat; 

:>. milieuvriendel ijk en duurzaam bouwmateriaal; 

energiezuin ige bouw door antwerp. isolat ie en insta llatie; 

. benutting van vemieuwbare bronnen zoals zonne-energie; 

p zuinig gebruik en besparing van water. 

. het zichtbaar maken van de kringlopen: water, energie, a !Val en voeding. 

~rtgangspunt bij de keuze van bouwmaterialen is het gebruik van kringloopmaterialen die weinig belastend zijn voor 

~nens- en milieu. Dit zijn voomamelijk duurzame. natuurl ijk afbreekbare, bouwmaterialen zoals hout. vezels, 

~ l aatmaterialen, riet. vias. en lijnolie. Deze plantaard ige materialen zijn niet schadelijk voor het milieu, geven geen 

;chadel ijk afVal en de planten zijn bij een goed beheer een oneindige en duurzame bran van grondstoffen. 



Het energieverbruik voor verwanning wordt beperlct door goede isola tie. gebruik van zonne-energie en een effi

cient gebruik van eindige bronnen (aardgas). Overbodige warmteverliezen worden door een hoogwaardige isolatie 

en tochtdichting beperlct. 

De installatie besta.at uit een HR-ketel met !age NO~ emissie. 

Maatregelen om het energieverbruik laag te houden zijn: 

• gebouw situeren op de zon 

• kleine raamopeningen aan de noordkant (enkel daglicht en uitzicht) 

• zonering binnen het gebouw 

• grate raamopeningen op het zuiden 

• toepassing van stralingsverwarming 

• voorverwarming van Iucht via de corridor 

• zonwering in de gevel 

• planten aan binnen- en buitenkant die schaduw geven 

• dakoverstekken aan de zuidkant 

• opslag van warmte door massa en water (vennindering amplitude) 

Centraal in het gebruik van vemieuwbare bronnen staat het g~bruik van passieve zonne-energie via ramen en de 

corridor, het gebruik van actieve zonne:energie ten behoeve van het warm tapwater en het gebruik van foto

volta'ische zonne-energie voor de kunstverlichting van het gebouw. 
J 

De zonnecellen zijn ge'integreerd in de beglazing van het glasdak van de corridor. Op deze wijze wordt het dak 

tweeledig gebruikt. Door de geringere lichtdoorlaat van het dak zal in de zomer de warmtelast beduidend lager zijn. 

De behoefte aan zonwering alsmede te hoge temperaturen zal daardo9r geringer zijn. 

De behoefte aan electriciteit en de verwachtte opbrengst van het PV-systeem zijn op elkaar afgestemd. Het 

sy~eem bewijst dat PV-systemen ook in ons land een zinvolle ontwikkeling zijn. 

Water wordt bespaard door doorstroombegrenzers, waterbesparende douches en waterbesparende toiletten en 

een composttoilet 

De waterbesparende spoeltoiletten worden met regenwater gespoeld. Het gebruik van drinkwater wordt daarmee 

tot nul gereduceerd. 

Ontwerp: BEAR Architecten, Thorbeckelaan 2. 2805 CA Gouda, tel. 0182-529899. 
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Hana Ouwukerlc 

Dit blijkt ult de noca 'Kansen 
vooc autOYI'ije woonwi)km' van 
het Di~t-Generul ~lilleu
behHr. Oil onduded van bet 
ministertr van VROM hreft door 
middd van ern enq~l.c! onder 
g-tftl, curporaliH, mak~
lura, en ~ de vraag 
nur auuwrijc eft autoluwe 
woonwijken In kurt gcbra(:hL 
In bet bder van de ViM'de Nola
extra (VIHEX) eft 111.'1 tmil!drtn-

~ wijk in Amstwdoom kom1 op de 
piMts .... lwt ~ ~ 
IHj<e Wat~errN> (GW\.) 
aan de Vlltl HallsttMt. ~ wijk ul 
worden .tgestown ..... slagbomen 
ol risint-stfll$ (C~t~Nb!s die uit de 
~ond OIMoog ..... ). & kamt..., 
~ die in 9f¥al van Colilml· 
t.;ten voor br~ en ...tdan
ce de ~ vrij ..-! mabfl. 
Zfttr~- .... 
ben Dell -.meld - ........ 
Volgens G. &.....-. ~ont· 
w~.., £C0111an.llf9l.dlt lilt 
cka groep 3 600 ........... 
tenzijn 9H"Iec-d. 0p 9ond.., 
een efte~Utte zijn zij uit9emcllt om 

...... ~·· insteliN). Zij 
zijn benid hun autO nlet voar de 
dew te stalen en die ~ moge-
1~ helemMI Mt te gobruiken. 
Wie uittlndolijk de lfthcnllrd ge
luid<i9en zijn die ., kilt m-n 
9M" .....-. -.It blpuld op 
9ond-·~ .... 
de~fiiii1NIII- '-'-t. 
Dat geld! nln .... -. "-· 
..., -de 270hulaen ... -we 
sf- (\:ale ...... MUimaal 740 goA-

~p woonOm&evln& 
Onder autovrije wijlt wonk ern 
buurt venWD waarbiMnl aiiiO
verlteer n1et JnOI!dijlt Is. DetJe· 
l(jk~ bcNrtm moeten de brwo
nen <eft gn>en~r, rustige en 

acbooe -~ ~--

Bewonen lutJgen 
bus- ... tramhalte 
vlak voor de deur 

wfcen tomt er a een pr~ mot 
MilO op afraep, ~ IMI 

_, picject - • AIIWI· 



lekst: 
ir. A. PoelenJ.W. Hui
zing, Damen Consul
tants, Amhem 
Foto's: 
lmre CSANY/ STU
DIO CSANY,Deven
ter, en Carta Debets. 

Energlegebrulk 
Jaarlijks energiegebruik per woning (bron: Da· 
men Consuflants Amhem; rapporl 'Urban Villa, 
energie· en comtortberekeningen', ir. A. Poet en 
ir. H.H.E.W. Eijdems; september t995). 

Mgewogen concept garandeert 
extreem laag energieverbruik 

Urban VillaAmstelveen 
In april van dit jaar vond de oplevering plaats van het project Urban Villa in Amstelveen. 
Dit appartementencomplex bestaat uit 42 woningen, waarvan er 16 zeer energiezuinig 
zijn. Naar verwachting gaan deze woningen Iaten zien dat voor ruimteverwarming 
slechts 100 ms aardgas per jaar gebruikt hoeft te worden. 

D
e Urban Villa maakt deei ui! van 
een onc!erzoeksprogramrna van 
her International Enerey Aeen· 

--- cy. De vijftien deelnemend~ ian· 
den werken sa men aan de ontwikkeling 
van waning en met een extreem laag 
enereiegebruik , die de bewoner toch vol· 
doende comfort bieden. Damen Consul · 
rants uit Arnhem coordineert de Neder· 
landse inbrene. De Novem in Utrecht fi· 
nanciert her project. 

Hoewel het om een onderzoeksproject 
gaat , was her loch de bedoeling dat de 
woningen ook daadwerkelijk verkocht en 
bewoond zouden gaan worden. 

De Nederlandse IEA·woningen zijn in· 
middels opgeleverd. Naar verwachting 
zal he! energiegcbruik voor ruirntever· 
warming circa I 00 rn ' aardgas bedra· 
gen. Dit is bereikt door toepassing van 

verstrekkende maa tregelen die her 
warm(everlies beperken. in combrnatie 
met geavanceerde zonne·energie tech · 
nologie. Een zeer etficiente installatie 
zorgt voor een comfort abel binnenkli· 
maar. De toepassing van zonneboilers 
zal .daarbij he! gasverbruik voor warm 
water meer dan halveren. 

On twerp 
He! is de combinatie van maatregelen 
die zorgt voor he! lage energiegebruik. 
Om tot een geintegreerd antwerp te ko· 
men hebben architect· ir. Z. Zavrel ·, 
bouwlysicus· ir. A. Poe I ·, installatietech· 
nici ·prof. ir . R. W.J . Kouffeld en dr. ir. 
A.H .C. van Paassen ·en de projectont· 
wikkelaar • ing. P. Hameetman ·van be· 
gin af a an in een bouwteam samenge· 
werkt. 

Het appartementengebouw bestaat 
uit drie woenblokken die zijn verbonden 
door een atrium. Het atrium heelt zowel 
een architectonische a is een bouwfysi· 
sche tunc tie . De glasoverkapte ruimte 
met beplanting vormt voor de bewoners 
een aangename entree. Daarnaast heeft 
he! atrium gedurende he! stookseizoen · 
een functie als voorverwarmer van venti· 
latielucht. 

Beperking warmteverliezen 
Her ontwerp is gebaseerd op een even· 
wicht tussen voorzieningen voor een op· 
timalj! benutring van zonne-energie en 
maatregelen om het energieverlies te 
beperken. De woningen zijn zeer goed 
ge'1soleerd: een dikke laag isola tie van 
tenminste 200 mm minimaliseert het 
transmissiever lies. Bovendien zijn de wo 
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b iedt toekomstperspectief 
l!l!!!!!~;!~l'i-itjii!i!m~~~-~~!\ii~~ Atrium ~ . Een alnum verbinat de dne bouwbfokken. 0 \•er· 

vp:htllmg van het atnum wordt voorS..omen mer 
venfl!atiekleppen in de_gtazen (lf.op)ge\·efs en 
zor:~·.·ering onder het gtazen dak. 

A ~ 
r,,,.;,/ ·~~<-

1 ;!Y:4, 
~ :"rt /..ppa~ement 

Winter; cverdag 

,.....--.,'~=1· -~ P""l ... v...., 
~·;:.;..;'' ----+-.....1. 
Winter : Men: 

Winter en zomersiluat ie 
Is er m her srvoi<setzoen voldDende zon. c:an IS verwarmt.1g met 
nood::alo.ei'Jk. Een getlalanceerd vent1fattesys:eem met wa·rmt~· 

terugwtr:nmg \'jefl de· v1a he: a:rium · opge\\'armda luch~ de 

woryng ,,, Bu. ten het sroolo:serzoen rs er aileen mechamsche af· 
zu:gm; c:~ n<HuurfiJke toeyacr. 

On twerp 

Bouw· 
gegevens 
Projectontwikkeling: 
BAM Woningbouw 
BV, Deventer 
Ontwcrp: A TELlER Z. 
Zavrel Architecten 
BV, Rotterdam 
Uitvoering: Vermeu· 
len Urbi Bouw. De· 
ven ter 
Coclrdinator onder
zoek en bouwfysisch 
advies: Damen Con· 
sultants BV. afdel ing 
Bouwfysica & Milieu. 
Arnhem 
lnstallatieconcept: 
TU Delft. faculteit 

' Werktuigbotiwkunde 
en Maritieme Tech· 
mek. Del ft 
lnstallatie·advies: 
DIVA lnstallatie· en 
energ,e·advies. Bode· 
graven 
Start bouw: januari 
1994 
Opl,evering: april 
1995 
Verkoopprijs: 
f 23 7 .500,· per wo· 
ning 
Opdr acht onder· 
zoek en subsidic 
cnergiezuinige 
maatregelen: No· 
vem, Utrecht 

= Zo:-unst~atin9 
..,_ = Nafuut11JII.e venhlatie 
,._ = r.~ecr.an.sche vent.:a:rt 



On twerp 

Zonnlg wonen 
Her complex is noor • 
zuid georienteerd met 
maximale zon·instra· 
ling aan de zuidzijde 
voor passieve zonne· 
energie. Oplima/e in· 
strafing, HR·glas en 
een pakket isolalie· 
maalregelen zorgen a/ 
voor een /Iinke ener· 
giebesparing. 

nineen zO eesitueerd dat vier apparte· 
rnenten naast en vrfH ~PPllrtementen ho· 
ven elka.:u sa men ecn com~vct bouw· 
lJiok van zestien woninr.en vo11nen . 

W11rmteterugwiruung zoret er vervol · 
r.ens voor dater weuue warmte vi.J de 
vcnttlatie verloren e.:1at . Krurs~troorn 
w .:Hm~ewissc!Jars nrN N~ ll rencl elliC'nt 
v~n circa 80% on!!rekkt•nw~rmte ult de 
ventil~tielucht die naar IJUI!cn g.lil!. en 
hr<'neen deze war nne ovl'r op de Jane~ 

voerde Iucht. Dit eeldt ove(ieens aileen 
voor het stookseiwen : t>uiten het stook· 
sei1oen is er aileen mech,lnrsche afJui 
eine met natuurhlke tocvoer. 

Be nutting zonne-energie 
Voa etc erote r~men op de 7UI<illl<le V<lll 

de apparternenlt'll komt VC"tlzun c.lc wo
ninr, brnnen. Oaarnaast zoq~en torule · 
collect oren voor de vt•rwar nunc vilrl het 

Noordzljde 
Ook het driehoekige 
IJ/ok a an de noordz~de 
is zodanig onrworpen 
dal de IJewoners zo· 
vee/ mogelijk proltjl 
hebben van de mor· 
gen· of avondzon. on· 
der meer door IJrede. 
ondiepe woonkamers 
mel een groof terr as 

lEA
Taak13 
IEA-Taak 13 'Advan· 
ced Solar Low Energy 
8uildHlfS' is een on· 
cterzoel.sproject van 
het Internat ional 
Energy Aeency ilEA). 
Binnen dl! project 
werken sinds 1989 
15 Ianden sa men aan 
de ontwikkehng van 
woningen met een ex
treem laae energiege· 
bruik d1e de tJewoner 
IO<h voldoende com· 
tort tJieden. Het ge· 
brUik van zonne·ener· 
gie en het beperken 
van warmteverliezen 
staat daarbij cen· 
traal. 
Een jaarlijks energie· 
gebruik van 45 kWh 
per m' is he! street· 
doe I metals rand· 
voorwaarde dat he! 
comfort in de woning 
daar niet onder mag 
lijden. 

~ 

'1 .. - ~~ :1 

tapwater . Voor elke vier woningen is een 
collectieve zonnecollector in gebruik . 

Om overve1llll!lng in cte zomer te voo r· 
komcn. ziJn <.It! vN trckken op de zonk.:'lllt 
voorZten van zonwenng en speciaal ont · 
worpen ventilat1ekleppen. 

Uit stud1es IS gebleken dat bij appM!e· 
mentengebou1w n een collectieve 1nstal · 
l.:lt1 e voor r ulmte· en tapwatcrvenvar· 
nune energ1ezuiniger en goedkoper IS 
dan een Hldll'lduele 1nstallatie. 1 och be· 
staat ... , cle prakti1k' nog steeds een ne· 
g~t1e f beelcl O\'er collectieve installaties. 
Daarom is"' d1t pro1ec1 gekozen voor 
een inct1vicluele installatie m et gezamen· 
h1ke zonnecollectoren . 

Ook de regehne van de installatie is 
deels collectief. De cemrale reeelaar L>e· 
stuurt de gemeenschappelijke compo· 
11enten zoillsde zomvenng en de ventilll · 
t1e v~n het iHIIUnl. De regelaar per ap· 

panement stuurt de verwarming, de me· 
chanische ventilatie en de zonwering van 
cle woningen . onder andere op basis van 
l1 et lllllten· en binnenklimaat. Overigens 
IS het voor de bewoner altijd mogeliJk de 
install<~ t ie met de hand te regelen . 

' Evaluatie 
Nude won1ngen betrokken zijn , breekt 
de eva1uat1efase aan. Gedurende een 
jaar word! het energiegebruik nauwlet· 
tend in de eaten gehouden. Daarnaas~ 
zal de bewoners worden gevraagd hoe zij 
de toegepaste technologie in hun woning 
ervaren. De verwachting is dat de Urban 
Villa zal aantonen dat het energiege· 
brUik van woningen nog aanzienlijk gere· 
duceerd kan worden door de toepassing 
van nieuwe technieken. zonder dat daar· 
door afl>reuk gedaan word! aan he! 
wooncornfort • 
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ban Villa Amstelveen: passieve koeling voorkomt oververhitting 

omfortabel wonen in een ener 
ieve be nutting van zonne-energie is 
gangbare energiebesparingsoptie in 

woningbouw. Dit brengt bij energiezul
woningen in de zomer echter het rlsi

van oververhitting met zich mee. Pas
keeling kan dit probleem opheffen. 

n aantal voorzieningen kunnen zorgen 
een extreem laag energiegebruik zon

r dat afbreuk wordt gedaan aan het 
rt. 

I
n het Nederlandse klimaat is het mo· 
gelijk extreem energiezuinige wo· 
ningen te bouwen. Door de toepas· 

- sing van maatregelen die het ener· 
gieverlies beperken in combinatie met 
geavanceerde zonne-energie tech nolo· 
gie en een efficiente installatie. Een voor· 
beeld van zulke energiezuinige woningen 
is het project ·urban Villa ' in Amstelveen 
dat in opdracht van de Novem is gereali· 

• seerd . Het energi~gebruik voor ruimte· 
verwarming is in deze woningen terug
gebracht tot crrca I 00 m' aardgas per 
jaar. Het gasverbruik voor wa rm water 
bedraagt m1nder dan de helft van het 
normale verbruik . 

Dit is het tweede artikel in een serie 
van vier over de Urban Villa in Amstel· 
veen . Centraal staat het thermisch com
fort m energiezuimge woningen. De pas· 
sieve benutting van zonne·energie (PZEJ 
zal namelijk in de meeste gevallen ge'in· . 
tegreerd zijn in een ontwerp met een 
hoog isolat ieniveau en met voorzien.in· 
genom het ventilatieverlies te beperken. 
En hoe minder warmte een woning ver· 
liest en hoe meer zon toetreedt. hoe gro· 
ter het r isico van oververhitting in de zo· 
mer. 

Transparante schil 
Visuele transparantheid van de schil is 
zowel voor de architect als voor de bewo· 
ner een belangrijke kwaliteit van de wo· 
ning. Bouwfysisch gezien is een transpa· 
rante schil van belang in verb and met 
zon toetreding, met name bij vlakken op 
het zuiden . Daarbij moet men rekening 
houden met andere ontwerpaspecten. 
zoals het reeds genoemde risico van 
~>Ververhitting, verblinding, privacy blj 

Berekende temperaturen 
Voor twee zomerse dagen is de berekende temperatuur in de woonkamer gegeven. Volgens deze be
rekeningen moete~ dus ook in warme periodes de temperaturen goed in de hand te /louden zijn. 



giezuinig project 

I 1 j I 

s.oo 12.00 t&.OO ")!Iloo· o.oo ·4.00 aQO 12.00 ;_t6JX! 20.00 ~· o.oo 

---- ~woonkamer .. 
lijd in ...... -·~· 

Werl<elijke temperaturen 
Praldijkmetingen bevest~gen de berekeningen. De bewoners waren positiel over her binnenkflmaar in 
de afgelopen here augusrusmaand. !Bran: regelsysteem Vander Bey/ energ~etechniek). 

Zonnige toekomst 
De rwee gebogen 
blokken van de Urban 
Villa in Amstefveen 
hebben grate glas· 
vlakken in de zuid· 
gevef. Hiermee kun· 
nen de bwoners goed 
gebruik maken van 
·gratis· zonnewannte. 
Echter: om overver· 
hitting in de zomer te 
voorkomen moeten 
een aantal maauege· 
len worden genomen. 
De zonwering is een 
van d1e maatregelen. 

Produkt 

grote glasvlakken , enzovoort. 
In een aantal energiezuinige womng· 

bouwprojecten uit het verleden is geble· 
ken dat binnentemperaturen in de zo· 
mer in een aantal gevallen te hoog zijn. 
Dit tekent zich a is belangrijk aandachts· 
veld af b ij'verdergaande besparing op 
ruimteverwarming in combinatie met 
passieve zonne-energie via ramen. Tij· 
dens de voorstudies voor het Amstel· 
veense project is geed gekeken naar het 
zomercomfort. 

Er is een ontwerphulpmiddel ontwik· 
keld waarmee een indica tie kan worden 
verkregen van de mate van oververhit· 
ting in de zomer. In het Amstelveense 
project heeft dit geresulteerd in een aan· 
tal voorzieningen: 
· automatische zonwering . 
De ramen aan de zuidzijde van de won in· 
gen zijn voorzien van een zonnescherm 
dat 70 ~,van de invallende zoninstraling 
kan tegenhouden. Om te hoge binnen· 
temperaturen bit atwezigheid van de be· 
woner te voorkomen . word! de zonwe· 
ring automatisch geregeld . De bewoner 
kan h•erbij zelf aangeven bij welke bin· 
nentemperatuur de zonwering moet 
worden neergelaten. Overigens kan men 
de zonwering ook gewoon handmatig be· 
d ienen. 
· ventllatlekfeppen m de zuid·gearien · 
teerde vertrekken. 
In het project Urban Villa is voor het 
eerst gebruik gemaakt van een pu1 voor 
de zuidgevel waann onder en boven spe· 
c&a le ventilat iekleppen zijn opgenomen. 
Uit tests bij TNO·Bouw en de TU Delft 
blijkt dat met deze kleppen mtens•ef ge· 
ventileerd kan worden 
Naar verwachting zijn ventilauevouden 

~ 
~::::... tx· ) I 
Zomer: pass.eve koehng 

Zomersituatie 

z: Zomnstraltng 
+- = NatuuriiJke ventlla[}f 

..... = Mecnan1sche ventilatt 

Buiten het stookse1zoen IS er aileen mechani
sche afzuigmg en natuurlijke roevoer. Om over· 
verhining te voor1<omen, kunnen de bewoners 
eKtra kfepramen openen. 
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Produkt 
Zonwering 
Retatiel grore glas· 
v/akken op de zwd· 
kant, zowe/ in de 
woon· als in de slaap
kamers aan de geve/, 
vragen om een goede 
zonwenng, Op deze 
wijze wondt at 70'o 
van de zoninsrraling 
regengehouden. 

Literatuur 
· Urban Villa Amstel· 
veen biedt toekomst· 
perspectlef: Bouw· 
Wereld 21 (13 okto· 
ber 1995): 
· Urban Villa Amstel · 
veen: lEA zonne·ener· 
gie Taak 13: A. Poe! : 
Bouwtysica 3 · 1994: 
· Transparante isola· 
t1ematerialen en 
oververhlrting: 
A. Poe! en H.H.EW. 
Eijdems: BouwfysiCa 
vol.2,no 1· 1991: 
· Klimaatregehng van 
woningen met een ex· 
treem laag energ1ege· . 
brUik:AH.C. van 
Paassen. R.W.J. 
Koutfeld en E.J .H. 
Swinkels. TWL Ma· 
gazine: nr. 5 me1 
1994: 
· Measurements on 
the IEA· I3 Fa~ade at 
the passys testfacility 
at TNO: G.P. van de( 
Linden: TNO·rapport. 
94·BBI·R0775ic: de
cember 1994: 
· Urban Villa Amstel· 
veen . energ1e· en 
comfortberekenin· 
gen: A. Poe! en 
H.H.E.W. Eijdems: 
rapport Damen Con· 
sultants. september 
1995. 

lnterieur 
Naasr de ·auromati· 
sche· zonwenng moer 
een spectaaf onrwik· 
kefde pw mer venrila· 
tiekleppen ervoor zor
gen dar 's zomers de 
bmnenremperaruren 
mer re hOog oplopen. 

va n vie r to t zes luchtwisselingen per uur 
mogelijk . Aile vent i latievoorz ieninge~ 

zi jn uitgevoerd met solide hang· en sluit· 
werk en dubbele kierdichting. Op deze 
wijze wordt tech een zeer luchtdichte wo· 
ning verkregen (metingen resulteren in 
een 0 .. .-waarde van gemiddeld 32 dm 'is 
per won in g) . 
· overige ventilatlevoorzieningen. 
In de woonkamer is een balkondeur aan· 
we zig die in de zomer als extra ventilatie· 
voo rz1ening kan worden gebruikt. De 

Vanant 

A Opt1maal gedrag 

niet op het zuiden georienteerde slaap· 
kamer hee ft een draa~raam waardoor de 
bewoner ook hier met buitenlucht kan 
vent1leren . 

Berekeningen en ervaringen 
In de ontwerpfase is uitgebreid gerekend 
aan de zomertemperaturen in de won in· 
gen . Hiervoor is gebruik gemaakt van 
het computermodel Suncode. In de tabel 
Z1jn vie r varian ten in gebruik van de. 
voorzieningen opgenomen. Voor elk van 

Uren boven Maximum 
21 ·c temperatuur 

5 uur 27.9 ' ( 

Bewonersgedrag 
De uren dar de bin· 
nentemperaruur bo· 
ven de 27 'C komi. 
kunnen snel op/open 
a/s gevolg van ~et be· 
wonersgedrag. Met 
computerstmulalies 
zijn m de ontwerplase 
dtverse gevpelig· 
heldsanalyses wlge· 

B Kieppen overdag minder snel 
openzetten 130uur 31,0 ·c 
C Als A, geen nachtventilatie 400 uur 32.2 ' ( 
D Als A. geen zonwenng 185uur 31 .6 ' ( 

voerd om de invloed A: Zonwering automatisch geregeld. nachtvenll latie . overoag kleppen 
van het bewoners· open bij 2 3 ' C binnen. 
gedrag re bestuderen. B: Als A, ventilatiekleppen open bij 25 ' C binnen. 

deze varianten is voor een warme zomer 
aangegeven hoeveel uur de woonkamer· 
temperatuur hager is dan 27 • C en wat 
de maximale binnentemperatuur is. 

In een grafiek is voor twee zomerse da· 
gen de berekende temperatuur voor de 
woonkamer gegeven. Op basis van de 
berekeningen blijkt dat de binnentempe· 
raturen ook in warme periodes geed in 
de hand te houden zijn . 

Recente evaluatie·ervariroto:en bevesti· 
gen dit . De bewoners zijn ronduit positief 
over het binnenklimaat tijdensde hitte· 
golf van augustus dit jaar. Verschillende 
van hen merkten zelfs op dat de energie· 
zuinige woningen koeler waren dan de 
vorige woning. De meetgegevens uit het 
regelsysteem voor twee dagen uit de hit· 
tegolfvan augustus bevestigen deze be· 
wonerservaring. 

Ondanks de hoge bu itentemperaturen 
van boven de 30 ' C ligt de binnentem· 
peratuur in de woonkamer rend 25 ' C. 
De temperatuurvoeler is in de woonka· 
mer tegen de wand geplaatst waardoor 
het verloop wat stabieler is dan de Ieite· 
lijke luchttemperatuur zea ls die is be re· 
kend . Er is een goede overeenkomst tus· 
sen de gemeten en berekende waarde . 

Conclusies 
Uit berekeningen, voorlopige meetresul· 
taten en bewonersreacties blijkt dat 
oververhittingsproblemen in extreem 
energiezuinige woningen geed voorko· 
men kunnen worden door: 
· te openen ramen in de gevels: 
· automatische zonweri ng: 
· ventilatiekleppen in de zuid·georien· 
teerde vertrekken .• 



On twerp 

Bouwteam zorgt voor hoogwaardige energiezuinige woningen 

Gelntegreerd ontwerpen: 
inspirerend en noodzakelijk 
In het project 'Urban Villa' in Amstelveen is van meet af a an in een team gewerkt, bestaande uit een ar
chitect, bouwfysicus, installatietechnici en een projectontwikkelaar. Uiteindelijk leidde dit tot een toe
name van de kwaliteit van het on twerp en een efficienter ontwerpproces. Voor Amstelveen heeft dit ge
resulteerd in energiezuinige woningen met een comfortabel woonkl:maat. 

Hct project Urban Viii" in Amstcl 
vecn rn;lakt dec I uit van cen on
dcrzoeksproerarnma van het 

--- International Encrcy At!cncy_ 
Dit proerJmma nchtzich op de ontwik
kclinr, v.:~r 1 woninccn met ecn ext rC'em 
l;rJp, cncq~icr,c!Jr urk. In I 5 larruc rr wor 
<kn I '• project en eerc<~lisccrc:J . De No
vern in Utrecht heel! he! orrucrlOck en 
c1c mcerinvcstcrine voor cncrceti~chc 
111 ~ 1\llre(!Ch~r l f!elill~rncicnJ . 

In Ncucrland is in hct kader van uit on
<1erzock cen "PPJrterncntcncomplex t!C
houwcl : de UrlJ;rrr Villa rrrl\rn~tclvecn . 

Hctlagc C II NP,I~P,l'lJruik" ucr~rkt door 
C'l'll cnt•rr.,it•corlcept w~1arrr1nl.J.Jl ret!Ch.:'rl 

the lwL w.Jrllltcvellrl'~ bcpcrkcn, opt!en 
i.JfeeWO(!t' ll wrjJC LiJII ecrlll L'CfCl'rtl met 
llel P.l'IH utk VJII LOillll' · L'fll.'lj~IC l..'lll'L'fll'f · 

Schema 
onlwerpproces 
In wnt u1gew1kkelder 
proJCCien -qu,J ener
giczuimglrcld -zoats 
Amstelvc-cn w.lS llet 
noodJak·cfiJk de VN

SCiril/cndc d1SC1pi111CS 

meer te ulleg,ercn. 

liciimte inst<~llatic . Het cnergieconccpt, 
zoals dal is toegepasl in Amstelveen , 
vereisl eer1 in ten sieve samcnwcrking 
tussen aile p;utijen : de architect, de 
llouwlysicus. de inswlla tie-adviseur en 
de pro1ectontwikkel~ar. De tradrt ronele 
1wr kvoleurlfc. w~~r llrj llr1 voorlJecld c:Je 
rrr si<JIIa lidechnrsclrc aspect en worden 
incelJr~c ht <~Is Ire! voorlupie oruwcrp van 
de ~rchrll'Cl ecrccll i~. moct cnieszins 
WOit..fL'Il.lc.Jilf!l.'j)i.J~l . 

In hct rnecr ecav~nceertlc project in 
1\m~lclvecn w;r~ de noocllaak lot inlc
cratre v~n di~crplrrle~ crool. Ook in de 
nallrjc IOCkOrn~ tlliCt de ecplande ;JJil 

~Cirerpinp, VJII de CIIL'rp,ie - cr~Cil iS cnree 
intcp,r at tc v-:J n wcteni!Jk bek1nc voor een 
cfllnen t out \Vcr pproCL'S. V~nwt Uc ervtl· 
nn 1~cn111ct liL•I lr U:1n Vtll.:l en (lc cnerecti· 

sche begeleiding van een aantal ont
werpprocessen lllijkt ccn lJescheiden 
aanpassing vooralsnoe voldocnde. 

Er zi jn I wee belanerijke redenen voor 
integra tie van disciplines in het ontwerp
proccs: 
J . V~11uitlrct ~trevcn rraar een duurzame 

Teksl: 
ir. A. Peel, Damen 
Consultants Arnhem 
Foto's Amstelveen: 
lmreC~Y/STU

OIOC~ANY , Oeven· 
l•r 

Unique Cllmele Ptovldll Cooling Oppollllnlly 
• Ht;h ~ ll'tiiTIOOn Pflilr. '1'.C IJI Jv~ 
• Dawn.atr .. m bi'N& .. In!gf\1 
.. Lata• ""'"tn.tltwlng., Jl C" ,In Jt/11 

Tlltrolorw, uoo nlaht vont coOling 
-lltqulruteldl4mlu 

Amerikaans onlwerp 
Pbllegrorrd van een 
Amerrkaans wonrng
ontwerp waarbrJ de rn· 
dellng ontrvorpen is 
om ecrrgoedc natuur
IIJkC doorstromrng van 
de won111g le creeren. 

~\blf" I - ----· -- \! 
_I::::J I ci\"'!~--~: 

L' ~ -- \! ---·-
... ·· 

"- ·- --.. . 
· -All 

samenlcvine worden andere eiscn ee
stcld aan uc eellouwue omgcvine; 
lJ. De d isciplines in he I ontwerpproces 
llelJllen traditionecl een eeschei<1cn 
IJak. Hierdoor kan aan de llovenee
nocmde eisen nict op een elllciente wijze 
vorrn worden eeeevcn. 

In de nalJijc toekornst is vcrdere ener
gicbe~pa r ing nodrg. Ook kornt cr rneer 
a~nd~cht voor de lJinncnrnilieukwalilcil 
en dicncn nulicu-aspectcn bij Uc mate· 
noJikcu.tc lc worden mceecwor,c 11 . Voor 
de hand ligeende maatrcgelcn (beter 
isolcrcn. HR-kelel . llepcrking lormaldc
lrydc, cnz .)mctlleperkte kostenconse
qucntrcs vorrnen reeds ccn onuerdcel 
van de huidiee llouwprJklijk. 

Vcrdcrga<rndc milieu-eisen leiden l ot 
rnaatrceclen waarbij de interactie tussen 
uc component en belangrijker word!. De 
kwalitcit van Ire\ ontwcrp verbelert nrct 
narne door de consrstente ontwcrpbena
dcrine die er plaat~vindt. 

Het verder tcruednnecn van encrgic-

. Serie 
Dit artikel· he I derde 

in een serieover het 'Ur· 
ban Villa'-projea in Am· 
Slelveen • gaat in op de 
ervaringen bij het geinte
greerd ontwerpproces. 
Een overzicht van het 
project en een uiteen· 
zelling over hellher· 
misch comfort in de wcr 
ningen verschenen al eer· 
der in BouwWereld (res
pectievelijk nummer 21 
van 13 okl~r jl. en 
nummer 22 van 27 okto- . 
ber jl.). ln BouwWereld 
24-24 november a.s. • 
verschijnl hellaatste arti
kel. over energiezuinige 
details. 
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Urban Villa 
In Ire/ Amsrelveense 
prorec/1S •·eel a.ln· 
daclrl besrced aan de 
p/.11/egrond v.1n de 
wonlllgen en de mtn· 
sluitmg or hct cllrium 
B~l.fll!JftJke wens llicr
b't was d.ll Dlfe waon
cm slaapkamers op 
H.1tuuri'Jke WIJte ye

venlllt'crct cftellrlL'fl tc 
worcft•tJ 

Aansluiling 
kopgevel 
Her prorect best.lat 
011dcr mee1 1111 twce 

get>ogcn blokken. 
Wol iUb•J In dt.~ fUtmte 

russ en twet.• blokl<cn 
ae · gla1e11 · lift en het 
tr,lppchws l 'f" ges1· 
tuceat. Doordar de 
,-,;mshutmg fl.1fver· 
wege de J..opgcvelts 
ljf.'l lliWkf, /1 .. 11 / VP flfifiJ· 

lie van de slaapka
mers .1.1n dt•lt}gcvcl 
op ll<llllllfiiJkC wijLC 

fll.'flf'llfCit 

Aansluiling achlergevel 
H~l .1 trium sftnl ,1iJn ae C)i lletlj lt/di! C' \'Cneens IJal

vcrwt:'ge dt! wonmg atll), zoddl ook de s1.1.1pka· 
mcrs vctn deze woningen -bwten het atnum om

met buitcnlucht gespuid kunnen worden. 

I 

eeL>ruik voor rUiml everwarmine leiCtllot 
me:er intcnsieve toep3ssong van passievE 
ZOIIIIC·<.' IIerele OnlU~t grot ere isolaliedik 
tcs rel~toef 'leeds mindcr opleveren. 

Meer zan"' de wonong l>renet hi'! risi· 
co vJn oververluttine on de zomer met 

z•ch nlee. Dan z1jn zonwer111e en zorner· 
venula toe nodog om de over verhittinglc · 
een !C. e~;:~n . Een ;:~fgewogen concept is 
110d1e. Wll.lrbij .Jrcturectuur en bomvfyst 
Gl Ill een vrol~ee ontwerpf.Jse met elktlor 
Ill f!CSp!Ck zijn (olltCfiJ!O<'). 

D<"IC vcrwevenheitJ van tllsc•plin£'S 
lre~d t oak op bij de keuze v;:~n het venli· 
l~toesystecm . lmmers: de woningonuelin( 
en de inst ~llatie bepalen de luchtstro· 
rnm P, en oerenen tnvloed uit op het ener
eoecel>ruok en de l>innenluChlkwJiotei t. 
Dot speelt l>oj voorbeeld l>o1 de kcuzc voor 
ecn open of eesloten keuken, een open 
tr.:tp . L•l''lt v1dt! . tie luc.IHuil\vi'l~c lillg met 

een serre , enz. 

Regelgeving 
DL· tL·ndens na~u i r ltt~p,r ati<.· is ook in de 
rPet•let•vine tcruc tC VllldCil . De tliCUWe 

norm 'Enereieprestatie van wonineen er 
wuuneel>ouwen' (NE N 5 1 28) is d a;or eer 
eueu voor b" cld van . De cnergeti sche eo · 
SL'II worde11 fliet mt:'er illlt•en op campo· 



nentnive<JU eeformulccrd (wormteweer· 
stand gcvcl ,luchtdichtheid) maar voor 
hct t ot~le enereiceebru rk (ruimteverwar
llline. w<~rm water. clektrictteit voor de 
inst;.rllatie. cnz .). De keuze voor ecn be· 
sparcnde inst;~ll;:,tiecomponcnt- bij 
voorllccld wJrmtctcruewinning- i~ uit · 
wissclb~ar met ccn bet ere CIJssoort . 

Onr deLe aspecten op evenwichtree 
wijtc Ill cen on twerp ecstalte te ecvcn. 
voldoet de tr;~dttion.,lc oplct v<~n hct · 
ontwcrpprocestHet . Als de Jrclntect het 
voor loJ,ie OtllWl'' p o~tevert. w;l;Jr:•an de 
it\'lt.:JIIatcur en cvcntuccl de bouwfy~icus 

hun onderdelcn toevoeeen . vrndt ccc11 
kostcnclfectieve af~ternmr11e piJats en 
worden soms mogelrtkheden eclllok
kcerd . De meest IIOOd7<~kclijke <Janpas
srnecn worden d;~n in de rep;~ratresfeer 
vorrneceeven. Vooral ro11cf de benutting 
vJn zuone-cncreic . ventilaticstrominc en 
doserine v;~n warmte·afcilte door de 111 -
stall;.rtie ao:1n wrtrckkcn. speelt de r11te· 
craticcen rol. Proce~rnatit: kan de inte· 
era t ie cest;Jite krijr.cn door bij de start 
van de schctsontwcrprilse ecn cncrc1c· 
COIIccpt te defi11ieren. D;:,arin is na;~st 
cen cuerecusclte docl~tellrnc bij voor
lle<•id ook ;.raneeceve11 : 
· de m;..tc t•n til' ~ · .:.•rd v.Jn tr;Jnsp.:uant· 

heid van de schil (veel glas. zonwering, 
Serre. OrtCntatie) ; 
-de a<Jrd v<Jn het ventifJtiesysteem (na
tuurlijk , mechanisch, luchtstromen vta 
serre. zomcrkoeline.luchten) 
-en de rei<Jlle tussen de bewoner en de 
techniek (m;:,te v;:,n ~utomatiserinc; be· 
drelllllCSgCtn<lk). 

Ott cn~re•ccuncept is voor <~lie dtsci · 
phncs rtchuneeevend in het ontwerppro· 
ccs en rnaJkt ondcrdcclutt van het pro· 
craniiH3 v;:,n ciscn . Aon het etnd von elke 
ontwcr pf<>~e wur dt dit concept eetoetst 
en zonodig b•jec~teld . , 

Over lee VJn een hJive d;:,g is v;:,ak ee
noce onr ccn dereelijk concept vast te 
stcllen. Het k;:,n nodig zijn een llouwfy
stsch of installatietechnisch adviseur m 
te schake len . Dit is geen noodzaak; als 
de arclutect of cen odviseur voldoende 
zicht heef t op de vcrschillende vakgellie· 
den. is dat gcnoeg basis voor een inte· 
er<~<~l cncreiecancept. Wei drcnt de tn · 

staii<Jtte· adv t ~cur of in>t.JIIJteur voldocn
de ineepraat te worden orn in het kader 
v:J tlllet concept ecn p~ssende ius tall.:llie 
te onlwerpen. Op deze wijle is een vee I 
effecucver ontwerpproces rnoceltjk . Uit
cindehtk wcrkt drt kostenbesparend. 

Licht en Iucht 
Het centrale trappehuis als lichl· en luchlschacht 
m hOIIfllciteur van de Pletade ll"onmg m Belgu!l. 
Een diik1aam boven het trappelluis en gt;uc)n 
lraplrcden zorgen ervoor d.tlltel dagltcltllot ver 
111 de woning k~n doordn'.'gen. 

On twerp 

Pleiade woning 
Verd11~ping van de Pleia· 
de wonmg lEA T,1ak 13 
proiect Belgte. De Pleia· 
de·woning is een ·gewo
ne · fiJIJeswomng van tien 
meterdtep. 

Voorbeelden 
Urvun V1ll<i Amstclveen(Necterlwul) 
oC piJtteeronli Vdlt de \VOillneen ell de 
.:•ansiUittne op het atnulllts zoU.Jttic 
vurmcc.·c~vcn ti.Jl woonk:uncr en !:tlaap· 
~.Jf!IC'I ~ r ccht s tt ...:ock~ lllL'l bwtt..>nluCilt 

~UIIIll'll WOrdell cevCCIItlet:rd . l)aartoe 
~;:aluit de .:Hri ulllccv~llt ~tlvl'rwcceUt• kop· 
t~cveta~ ut . zu<l,tt de ~l~t:lpk.1mcr JllCtl.Hii· 
ll'ttlucllt l-. ~ 111 wotth.•n Cl'VCilttleerd . Ook 
lil' llit!C'Vl'l V.:lllllC'l Jtl HJilt <:.I lilt Oltl dezclf · 

lk• I eden hi.IIVt'l W('f:!l.!' de .JChtergcvd up 
<Jt• tu~se t wn.mmg .J.ltl . Df..' vorrn1~evang 
van de plattcerond ts zoda•ue dJt vee I 
zon op het zuiden wordt ingev<~ngen. 

Pleiade woning (Belgie) 
Het architectonisch ontwerp is ontwik· 
keld rond een centr<Jie ruimte waarin 
zich een wenteltrap bevindt . Deze kern 
in de woning dient a is Iicht· en Iucht
schacht. Vi<~ ecn dakraam treedt door de 
lichtschacht dJglicht toe in de I 0 meter 
dtepe rtjtjeswontng . Da;~rtoe zijn de trap
tredcntn el<~s uitgcvocrd. ln de zomer 
fungeert de trap als luchtkanaal door in 
hct dak de r<~men te openen. 

Conclusies 
NaJtrn<Jle tie enercetische eise11 ver
scherpt worden en de kwahteit van het 
btnnenmrlteu belangnjkerwordt. neemt 
de interactie tussen de vcrschillende 
componenten in een gebouw toe . Het 
tradttionele ontwerpproces. waarbij ver
schillende disCiplines wrnehjk separaat 
hun bitdrage leveren. is dan niet meer 
optimaal. Een geringe aanpassing is no
dig om tot een betere integra t ie van vak
gebieden te komen . Het definieren van 
een in tcgro<JI energieconcept bij de start 
van de schetsontwerpfase voorkomt 
i!lefhcienties in het 011twerpproces en 
verhoogt de kwalitett. Overieens kan dit 
concept ook uitgebreid worden met an
dere miheu-aspecten.• 

Literatuur 
5olar Low Energy 
Houses of lEA Task 
13. Jam~ & James 
Sci•nce Publishers, 
London. januari 
1995. 
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Ontwerp 

Gasverbruik ruimteverwarming (m'J 

- - ---- - - --

Aanpak 
. koudebruggen 

Als een waning min
der energie gebruikt 
als gevolg van meer 
isola tie. neemt het ef
fect van koudebrug
gen toe. De graliek 
geelt drie niveaus van 
her reduceren van 
koudebruggen: nor
maal. exira im vee/ 
aandacht voor het 
aanpakken van kou
debruggen (d. w.z. ex
tra transmissie van 
respectievelijk 14, 28 
en42 WIK). 

Teksl en lola's: 
ir. A. Poel. Damen 
Consullanls Alnhem 
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>een koudebruggen 
)o w,1rmlt'b.11ans voor een gemiddeld apparte
ncnt in Urb.1n Vllta ( tOO m' groot), waarbrtgeen 
:oudebruggen m rekeningzrjn g<!bracht De 
;1ookbehoelle bedraag1420 kWh per ,aar. 

. , .. · 

\!eersloken 
Oprueuw de warmlebatans v001 een gemiddeld 
appartement rn de Urban Vrlla, maar nu mel een 
toename van het transmissieverl1es van 40%. De 
roename van de stookbehoeNe bedraag/110~~. 

rt3tneltJk 895 k Wit in plaals van 420 kWh. 

Veel aandacht voor koudebruggen in Urbar 

Koudebruggen als 
Naarmate een woning energiezuiniger is, neemt de in· 
vloed van koudebruggen procentueel toe. Het is dus van 
groot belang koudebruggen al in de ontwerpfase aan te 
pakken. Het doorbreken van de isolatie blijkt daarbij het 
grootste probleem te zijn . Welke oplossingen zijn er be· 
dacht voor het project Urban Villa in Amstelveen? 

H
e! project Urban Villa in Amstel 
veen maakt deel uit van een on
derzoeksprogramma van het 

--- International Energy Agency. In 
dit appartementencomplex zijn een aan
tal verstrekkende energetische maaue
gelen toegepast , onder financiering van 
de Novem. 

Bij de bouwkundige detaillering van 
zeer eoed geisoleerde woningen verei
sen koudebruggen de nodige aandacht . 
In de eerste plaats is het van belang 
vocht en scltimmelproblemen als gcvolg 
van koudebruggen te voorkomen . Di t is 
in hct Bouwbcsluit geregeld door eisen 
te stellen aan de temperatuurlactor van 
het binnenoppervlak . Deze F-waarde 
mag ntet lager zijn dan 0 .65 . 

Een mmdcr bekend effec t van koudc· 
bruegen is dat ze een lek vormen in de 
eetsoleerde scltll van een gebouw. ln de 
bepaline van de enereieprcsta l ie van 
een wooing volgcns d~ nieuwe norm 
NEN 5 1 /8 'Encrgicprestat ie van wonin
een en woongebouwcn' wordt cnigszins 
I Ckening gehouden tnet kOUdebrugeen . 
Voor de be paling van de U·waarde word! 
verwezen naar een tamelijk ingewikkelde 
rekenreceptuur in de NEN 1068 'thermi
sche isolatie van eebouwen' . De comple
xiteit van he! geheel rechtvaardigt de 
verwachting dat he! in rekening brengen 
van koudebruggen bij energieberekenin· 
gen niet of gebrekkig zal plaatsvinden . 

De e•s ten aanzien van vocht en het 
thermisch lek van koudebruggen zijn on
gelijksoortig, in die zin dat een goede f
waarde niet wil zeegen dat de thermi
sche lekken beperkt zijn, ofomeekeerd . 
Beide aspect en dienen apart getoetst te 
worden . 

Koudebruggen en 
energiegebruik 
Om de invloed van koudebruggen op het 
cnergiegebruik zichtbaar tc maken is 
voor de IEA·taak r3 appartementen in 

Amstelveen de warmtebalans samenge
steld, uitgedrukt in kWh per jaar. Hierbij 
zijn vier variant en bekeken. Eenmaal 
zonder koudebruegen in rekening te 
brengen ~n door 20~o. t,Q% en 60°o ex
tra t ransmissieverlies op te nemen als 
gevolg van koudebruggen. 

De gevolgen zijn groot voor de drie ge
noemde koudebrugvarianten ; de IOena
me van de stookbehoefte bedraagt res
pectievelijk 50, II 0 en 1 90~o . Dit komt 
omdat niet de procentuele toename, 
maar de absolute toename •n de trans
missieverliezen voor een belangrijk deel 
bijgestookt moet worden. 

Als het antwerp van de Urban Vitla -niet 
ex treem energiezuinie zou zijn maar con
form de huid ige regelgeving of op een ni· 
veau daartussen, dan is de toename in 
de ~tookbehoelt e veel minder uitgespro· 
ken, alhoewel de feitelijke toe name in 
aardgas ongeveer evenveel is . Hieruit 
blijkt hetloenemend belang van de ener
eetische aspect en van koudebruegen op 
weg naar enereiezuinieer woningen. 

Soorten koudebruggen 
Naar oorzaa~ kunnen we drie soorten 
koudebruggen onderscheiden: 
1. De plaats van de isola tie in de con
structie verspringt . Dit komt vooral voor 
bij aansluitdetails tussen bouwdelen ; 
2. De isolat ielaag word! doorbroken, 
Meestal gebeurt dit om constructieve re
denen. zoals de houten stijlen in een 
houlbouwconstructie, collectorsteunen 
op het dak. enzovoort: 
3. Geometrische koudebruegen. De iso
latielaag loopt door. maar het afl<oelend 
buitenoppervla k is vee I grater dan het 
binnenoppervlak. Dit treedt bij voor
beeld op bij hoeken. 

Geometrische koudebruggen zijn in de 
meeste gevallen niette venmjden. Dat is 
niet zo'n probleem. omdat de invloed er
van slechts beperkt is. De andere twee 
soorten koudebrueeen zijn t itdens het 



Villa Amstelveen 

thermisch lek 

Staalconstructie 
£en staalconstruclie op e•gen Iunde ring onder· 
steunt de bafkonplaten voor de zuidgevel; uit· 
kragende. docrgestorle verdiepingsvloeren ga· 
venin het verleden vee/ koudebrugproblemen. 

lsokorf 
Tussen het beton van de tunderingsbalk en de 
uitkragende funderingsbatken is een thermische 
scheiding van t20mm PSX aangebracht. 

Atriumspanl 
De v~rbinding van het atnumspant op het dak 
best.;at uit betonnen aanstorlmgen door de iso· 
latielaag heen. Per wocnblo.~ zi1n stechts drie 
aanstorlingen gemaakt. 

on twerp te voorkomen of te minimalise
ren. Oat begint al vroeg bij de keuze van 
het bouwsysteem en de draagconstruc
tie. 

Detaillering Urban Villa 
Bij een appartementengebouw doen zich 
veel meerpotentiele koudebrugsituaties 
voor dan bij laagbouw. Allerlei elemen
ten ten behoeve van de 
ontsluiting van de wonin· 
gen (galerijen , !rappen. 
balkons, atri.umconstruc
tie) bergen het risico van 
koudebruggen in zich. In 
het geval van de Urban 
Villa is voor de uitvoering van de con
structic gekozen voor tunnelgietbouw 
met minimaal 200 mm isola tie aan de 
buitenzijde van het beton. De voor· en 
achtergevels zijn ingcvuld met houtbouw 
pUien waarin de isola t ie is opgenomen. 

Constructieve doorbre~ingen. 
Ten aanzien van constructieve verbin

dingen door de isola tie speelt de koude
brugproblematiek Sterk . Het is dan ook 
van wezenlijk belang om zo min mogelijk 
ext erne gebouwelementen constructief 
met de draagconstructie van de woning 
te verbinden . 

In het Amstelveendc project is er daar
om voor gekozen om het trappehuis en 
de lifschacht tussen be ide lage woon· 
bolkken van cen eigen draagconstructie 
te voorzicn . Hierdoor is een groot aantal 
u1grijpende pcnetraties van de isola t ie 
van de kopgevels van de aan de zuidzijde 
gelegen woonblokken voorkomen. 

Balkans en galerijen . 
De balkonp laten voor de zuidgevel zijn 

nict doorverbonden met de vloer, maar 
steunen op een staalconstructie die 
deels op een eigen fiundering staat en 
deels constructief is doorverbonden met 
de betonvloer . 

Deze constructieve verbinding is met 
betrekking tot warmtegeleiding gemini
maliseerd . Ook het aantal koppelingen 
tussen de staalconstructie en het betons· 
kelet is zo gering meogelijk . 

De galerij·ontsluiting aan de achterzij· 
de van de woningen ligt grotenedeels 
binnen het atrium, waar een enigzins ho· 
gere temperatuur heerst dan buiten. Dit 
reduceert het energieverlies met circa 
20 %. Een uitkragende vloerplaat vormt 
de galcrij . Dit was een nadrukkelijke keu· 
ze van de opdrachtgever. De toe passing 

· van een thermische scheiding met door· 

Oak: 
· Grind 
• Dakbedekking 
·EPS200mm 
· Afschollaag 40-1 OOmm EPS 
-Beton 

lopende wapeningsstaalter plaatse van 
de evel (lsokorn werd te kostbaar 
geacht. De enige overblijvende mogelijk· 
heid was om de galeijplaten te bekelden 
met isolatiemateriaal. Achteraf is het de 
vraag of dit de goedkooposte oplossing 
is. 

Fundering. 
Ook onder de grond doorbreken de 

uitkragende funderingsbalken de isola· 
tielaag van de funderingsbalk op een 
aantal plaatsen . Hier is gekozen voor 
een thermische scheiding van 120 mm 
PSX, waardoorheen rvs wapeningssta· 
ven lopcn om de kracht over te brengen. 
He! gaat hierbij om een extra zwaar ge
dimensioneerde isokorfconstructie. 

Dok. 
De belangrijkste koudebrugrisico's 

tredcn op in het dak. Hier moeten de 
atriumspanten afgesteund worden op de 
dakvloer en ook de zonnecollectoren 
moeten aan het dak gekoppeld worden. 
Voor de atriumspanten is gezocht naar 
een constructieve verbinding met een zo 
gering mogelijk warmteverlies. Er is ge
kozcn voor een betonnen aanstorting 
door de isolatielaag waarop de spanten 
bevestigd. D it vormt de belangrijkste 
koudebrug in het project, waarvan er per 
woonblok maar drie voorkomen. 

Op de twee lage woonblokken zijn 20 
c.ollectoren geplaatst met elk vier beves
tigngspunten op het dak. Deze 80 beves
tigingne.zouden de dakisolatie onaccep
tabel reduceren. Om die reden is ervoor. 
gekozen de collectoren op stalen 1-pro-

Detaillering gevel 
In meerverdiepingen
bouw zorgen met na
me balkons en galerij
en vaak voor koude
brugproblemen. Om 
deze prob/emen te 
voorkomen moeten 
verbindingen tussen 
exteme gebouw· 
elementen en de con
structie vermeden 
worden. 

-Serie 
Dit artikel is het laat
ste in een serie van 
vier artikelen over de 
Urban Villa in Amstel· 
veen en laat zien hoe 
de koudebruggen in 
het project zijn voor
komen. Eerder zijn 
gepubliceerd: 
·Urban Villa Amstel· 
veen biedt toekomst· 
perspectief (Bouw
Wereld21); 
-Comfortabel wonen 
in een energiezuinig 
project (BouwWereld 
22) 
-Ceintegreerd ont
werpen: inspirer end 
en noodzakelijk 
(BouwWereld 23). 
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On twerp 

Overzicht 
Weergave van de vier 
vari.:rnren die de in· 

vloed Iaten zien van 
de koudebruggen op 
hel energrcgebruik. 
De gevolgon zijn 
groat: de toename van 
de stookbehoelte be· 
draagt respectrevelljk 
50. IIOen 190"•. Niel 
de procentuele loena
me moetnamelitk war· 
den bijgesl09kl rmar 
de absolute toename 
in de transmissiever· 
liez~n. 

Bouw· 
gegevens 
Projectontwikkeling: 
BAM Woningbouw 
BV, Deventer 
Ontwerp: A TELlER Z. 
Zavrel Arch!te<ten 
!lV, Rotterdam 
Uitvoering: Vermeu· 
len Urbi Oouw. 
Deventer 
Coordinator onder· 
zoek en bouwfysisch 
advles: Dam en Con· 
sultants fiV. afdeline 
Bouwfysica & Milieu, 
Arnhem 
lnstallatieconcept: 
TU Dellt, faculteot 
Werktuiebouwkunde 

· en Maritieme Tech· 
niek, Dellt 
lnstallatie·advies: 
DWA lnstallatie· en 
enereoe·advies. Bode· 
eraven 
Startbouw: 
januan 1994 
Opleverine: · 
april 1995 
Opdracht onder· 
zoek en subsidie 
energiezulniee 
maatregeten: NO· 
VEM, Utrecht 

Vier varian ten 

Gemiddeld appartement Koudebrueeen Aandacht voor koudebrt~ggen 

Urban Villa niet gerekend 

Vee! Extra 

Transmissieverlies toename . 20% 40% 

Transmissieverliesfactor 35\Y/K 49WtK 64W!K 

Stookbehoehe 420kWh 645 kWh 695 kWh 

Aardgasverbruik • 51 m' 16m' 106m' 

• HR·ketel 

. :- ' · ... --
",• ·: 

':.. ·· ,. : ·· ·..:-
r ' ' • 

Reducer en steunpunten 
Eigenlljk moesten de 20 collectoren elk mel vier punten op het dak worden 
bevesligd. Oal belekende 80 galen in de isola lie' De colfecloren staan nu 
op slalen f·prolielen die in tolaal mel24 sleunpunlen mel he! dak zijn door· 
vetbonden. 

Norma a! 

60% 

76W/K 

, 1223kWh 

146m' 

... . . . , 

~elen te bevestigendie op hun beurt met ' 
24 steunpunten met het dak zijn 'door· 
verbonden'. De constructie van deze 
steunpunten is speciaalontworpen door 
Damen Consultants Arnhem, samen met , 
Peree Raadgevend ingenieursbureau te 
Gorssel. 

Het steunpunt bestaat uittwee staal· 
platen die over de isolatiedikte van het 
dak met elkaar verbonden zijn door een 
vakwerk van rvs staafjes, waartussen 
isolatiemateriaal wordt aangebrecht. 
Omdat gekozen is voor rvs met een 
warmtegeleiding die een derde is van 
constructiestaal wordt het warmtever· 
lies via de COI!ectorsteunen Sterk eeredu· 
ceerd . 

Conclusies 
Op basis van de ervaringen metzeer 
energiezuinige meergezinsbouw is dui· 
delijk geworden dat de energetische ef· · 
feet en van koudebruggen betangrijker 
worden naar mate het isolatieniveau toe· 
neemt. Bij isolatieniveaus in de nabije 
toekomst die resulteren in een gasver· 
bruik voor ruimteverwarrning van circa 
500 m• kunnen koudebruggen leiden tot 
een extra energieverlies van 30 procent. 
Door meer aandacht te besteden aan de 
detailtering is dit verlies terug te bren· 
gen tot 15 tl 20 procent. Een verdere re· 
ductie vereist een zeer grondige aanpak 
van de koudebrugproblematiek. 

Adequate terugdringing van de in· 
vloed van koudebruggen begint al bij de 
keuze van het bouwsysteem en de draag· 
con-structie. Een doorgaande isolatielaag 
en het reduceren van doorbekingen van 
de isotatielaag vormen de betangrij_kste 
aandachtspunten.• 

Literatuur 
· Bouwtechnische deatils voor energie· 
zuinige woningen, SBR publikatie 200. 
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••• heeft ·consequenties voor de ontwerpvrijheid 11 

Het sedert 1991 in Groningen gevestigde architectenbureau 
van Jakob van Ringen heeft een voortrekkersrol gespeeld 

op het gebied van milieuvriendelijk en duurzaam bouwen. 
Met innoverende ontwerpen, onder andere in Rotterdam, 

Hoofddorp, Bilthoven en Heerenveen, waarbij is 
geexperimenteerd met materiaalgebruik, indeling en 

energiebesparende technieken, is -een bijdrage geleverd aan 
de ontwikkeling van ·het rnilieubewust bouwen in 

Nederland. Binnen bet bureau heeft de laatste jaren een 
evolutie plaatsgevonden waarbij milieubewust bouwen een 

integraal onderdeel is geworden van het ontwerp-proces. 
Momenteel is het bureau aktief op vrijwel aile terreinen 

van het architectenvak. Met name in de relatie tussen 
stedebouw en architectuur wordt gezocht naar een 

optimalisering van de verhouding tussen architectonische 
kwaliteit, leefbaarheid en milieu. Hierbij is volgens Jakob 

van Ringen een visie nodig die zich als vanzelfsprekend 
engageert met het milieu zonder daarin dogmatisch te zijn. 

Gerelateerde artikelen, respectievelijk: 
*"Een klein raam op het noorden wordt gewoon", 

"Natuur en Milieu", september 1994. 
*"Variable skin house", "The Architectural Review", 

"Natural sources", 1993. 
*"Ervaring met acht milieuwijken", "Bouw", nr. 5/6 1994. 

Bladzijde 119 

Bladzijde 121 
Bladzijde 123 

\ 

117 
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Gerelateerde artikelen, vervolg: 

*"Duurzame woningbouw op grate schaal", "Bouw", 
nr. 5/6 1994. 

*"Ecodus, het milieuvriendelijke voorbeeld-project in 
Nederland", informatie van lntervam West, Rijswijk 1995. 

*"Bewoners ecolonia kiezen vormgeving boven milieu", 
"De Bouwadviseur", maart 1995. 

*"Working enviroment", "The Architectural Review", 
Natural sources 1993. 

Bladzijde 129 
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Duurzaam bouwen uit de·luiers 
Andr6 Brouwer 

'Heb je Ton Alberts gezien, gisteren 

.bij Zomergasten van de VPRO?', 

vraagt Leen de Wit, medewerker 

bouw bij Stichting Natuur en 

Milieu. 'Oat is nou een man die zijn 

verantwoordelijkheid aan kan. Die 

heeft dus echt geen regeltjes van 

de overheid nodig om een gebouw 

zo te ontwerpen dat het in mllieu

opzicht deugt. Waarschijnlijk remt 

het hem zelfs.' 

.,. Het ING-gebouw in Amsterdam. 

Een lclein raam op 
het noorden wordt gewooni 
A 

rcbitcct Alberts en zijn compag
non Van Huut zijn reprcscntan
ten van bet organisclJ~ bouwcn. 
ccn van de stromingcn in bet rni

licubewusl bouwcn. Voor hct publiek zijn 
hun gebouwen bet toonbeeld van hct nieu
we bouwen: vriendcli jker in aile opzichten. 
Voor de menscn die cr wcrken, voor de om
geving en voor het milieu. En mooi! Hct 
NMB·gebouw in Amsterdam (nu ING) geldt 
volgens cen publickscnqucte ve rrcwcg als 
Nederlands mooisle kantoorgcbouw. Ook 

.om het gebouw van de Gasunie in Gronin
gen tc bezicbtigen staan menscn in de rij. 

Lecn de Wit is blij met bet succcs van 
koplopcrs als Alberts: · Design-architectcn 
kwamen nogal eens met de kritick- en mis
schien ook nict ten onrcchtc · dat milicube
wust bouwcn zo lelijk is. Langzamcrhand 

vindt de gcdacbtcnwereld van de koplopers 
ecbter rnccr aanbang. Er is ecn groeiend 
aantal architcctcn dat beseft dat bet kruiscn 
van artistickc en milieu-uitgangspuntcn 
een grotc uitdaging is .' Bij milieuvricnde
lijke projecten die in voorbereiding zijn in 
bijvoorbeeld Zwolle en Amsterdam is een 
fraaie vormgeving inmiddels cen cxpliciet 
geformulccrd doe!. 

De eerste groene bouwprojccten drocgcn 
ovcrduideli jk de sporcn van cen cxpcrimcn
telc aanpak: kleinschalig, experimentcren 
als doe! - met bijbehorende kinderziekten 
en vaak zccr gecngageerde bewoners. De 
symbolen zoals grasdak en composttoilet. 
hocwel slcchts in enkele projcctcn tocgc
past_. werdcn door sceptici dankbaar gc
bruikt om hct milieubewust bouwcn loch 

maar vooral ecn wcreldvrccmd vcrschijnscl 
tenoemen. 

Dat is aan bet vcrandcrcn. Er vindt cen 
stcrkc schaalvergroting plaats van tic pro· 
jcctcn die worden ontwikkeld. In de eerstc 
plaats worden er nu helc stadsuitbrcidin
gcn gepland, waarin allcrlci kcnmcrkcn van 
duurzaam bouw_cn zijntcrug tc vindcn. ook 
op sledcbouwkundig niveau. Bekcntlc voor· 
bceldcn hiervan zijn Driclanden in Gro
ningcn. Stadshagcn in Zwolle en Nicuw
land in Amcrsloort. In zo'n wijk moct jc ' 
bijvoorbceld wat verdcr naar jc auto !open of 
worden water-en rictparlijcn gebruikt voor 
biologischeafvalwaterzuivcring.ln Rijkcrs· 
woerd (Arnhem) is de opcnbarc verlichting 
bovendicn uitgcvocrd met zonncccllcn. 
Daarnaast zic je dat enkclc grotc gcmcen· 
ten mccr systcmatisch cen belcid opzcttcn 

...... ,__ 
c ' .: 
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voor aile nieuwbouwwoningen. Zo hebben 
in Amsterdam en het Stadsgewest Den 
Bosch opdrachtgevers ·en 'bouwers conve· 
nanten afgesloten over milieueisen en aan· 
beveling en voor aile nieuwbouwwoningen. 

Dat de milieumaatregelen in dit soort 
projecten minder ver gaan dan bij de wo· 
ningen uit de experimententijd noemt De 
Wit 'de consequentie van de schaal' . Je ziet 
dater compromissen komen om het draag· 
vlak zo groot mogelijk te krijgen, hoewel 
het de ·uitdaging is jaarlijks het niveau van 
de afspraken te verhogen. 'zo is in het con· 
venant van Amsterdam als eis opgenomen 
in woningen geen tropisch hardhout meer 
te verwerken. Het gebruik van tropisch 
harcll10ut bij buitendeuren en kozijnen is 
opgenomen in de categoric ·~oveel moge· 
lijk vermijderi maar niet absoluut taboe. 
Hier liggen met name technische twijfels 
over de alternatieven aan ten grondslag. 
Yergelijkbare voorbeelden zijn tevinden bij 
pvc-gebruik, en dan met name vanwege de 
geringe meerkosten van de alternatievcn. 
De Wit is geen ecofundamentalist: 'Die 
schaalvergroting leve(l ook voordelen op. 
In Nieuwland bijvoorbeeld worden op dit 
moment afspraken gcmaakt over het ver· 
vangen van grind in het beton door gebro· 
ken puin. Het gaat daar om 4000 wonin· 
gen. Daarvoor is het rendabel om een corn· 
plete produktiestroom op gang te brengen. 
Tot dan toe waren vraag en aanbod te ver· 
snipperd om de toelevering van beton met 
puingranulaat gocd teorganiseren·. 

A Is de huidige trend doorzet zal duurzaarn 
bouwenlciden tot een grote verandcring in 
dewoningbouw. 

Het is opvallend dat per gemecntc zul· 
ke grote verschillen bestaan. Nog niet zo 

lang gel eden mochten gcmeenten via hun 
bou\werordeningen zelf bepalen welke 
eisen zij steldcn aan bouwvcrgunningen. 
De opdrachtgevers en de uitvoerders van 
bouwprojecten klaagden steen en been. 
Vervolgens is er het landelijke Bouwbesluit 
gekomen, waarbij de gemeenten geen ei· 
gen. aanvullcnde ciscn mogcn stellen. Het 
Bouwbt:sluit zegt echter niets over duur· 
zaamheid. Het bevat prcstatie·eisen op het 
terrein van bruikbaarheid (mini male a fmc· 
tingen ruimtcs), energiezuinigheid (isola· 
tiewaarden), veiligheid (brandweereisen) 
en gezondheid (ventilatie). Terwijl ge· 
meenten. vaak ook onder druk van hun in· 
woners, wei maatregelen op het terrein van 
duurzaam bouwen willen nemen. Er is dus 
een situatie ontstaan dat verschillende ge· 
meenten wei eisen willen stellen maar niet 

mog~n. be halve op basis van vrijwillligc af. 
spraken. 

Toch zijn veel gemeenten daar creatief 
mee omgegaan, tot verdriet van de uitvoer· 
ders. Leen de Wit: 'Je ziet dat gemeenten de 
strooppot erbij haalden om opdrachtgevers 
milieuinspanningen te octlokken: een Ia· 
gere grondprijs of een ander soort premie· 
regeling. Dat werkt goed. De bouwers zijn 
hie rover niet echttevreden, omdat een ze· 
kere willekeur ontstaat en ook weer ver· 
schillen tussen de gemeenten optreden. 
Oat was iets wat met het Bouwbesluit ge· 
probeerd was uit te bannen.' 

AI geeft het Bouwbesluit nauwelijks regels 
op milieugebied, loch wordt er landelijk wei 
beleid ontwikkeld. Dat gebeurl in 'het Mi· 
lieuberaad Bouw, het overleg van overheid 
en brancheorganisaties, dat is opgezet na 
het NMP·plus. De aanbevelingen van dit 
beraad ('Milieutaakstellingen Bouw 1995') 
zijn echter nauwelijks bekend bij gemeen· 
ten. opdrachtgevers en uitvoerders en bo· 
vendien zeer ~oorzichtig en niet bindend. 
Vol gens Leen de Wit een extra argument om 
de huidige situatie met mogelijkheden voor 
actieve gemeenten maar zo te Iaten: 'Laat de 
gemeenten fungeren a is proeftuin voor on!· 
wikk.elingen die nog volop in beweging zijn. 
zoals het zoeken naar standaards voor toe· 
gepaste produktcn en materialen. Als hier· 
in duidclijk herkenbarc hoofdlijnen onl· 
staan of de milieuwinst gocd meetbaar is 
kun jeer landelijk belcid van maken.' 

Niet icdereen is daar tevreden over. Re· 
cent schreefhet Algemeen Yerbond Bouw· 
bcdrijf cen brief naar aile gemeenten waar· 
bij de branchevereniging van bouwcrs zich 
kritisch uitlaat over deze ontwikkeling en 
ervoor pleit milieuafspraken aileen nog . te 
maken in het Milieuberaad Bouw. De Wit is 
terughoudend. 'Op zich is overleg in het Mi· 
lieuberaad Bouw een goede zaak, zcker als 
het uiteindelijk leidt tot duidelijke wet· en 
regelgeving. Maar het resultaat moet wei op 
de bouwplaats te mer ken zijn. En dat kun je 
nu nog nauwelijks zeggen. De afstand tus· 
sen de bouwers en het beleid is indit forum 
veel te groot. Het is waarschijnlijkveel effec· 
tiever om afspraken te maken met de twin· 
tig grootste projectontwikk.elaars.' 

Duurzaam bouwen is een kunst op zich· 
zelf, maar het slijten van deze woningen op 
de markt is nog een ander probleem. Waar 
gebouwd wordt voor de sociale markt, spe· 
len de kosten voor de toekomstige I1Uurder 
~en beiangrijke rol. De Woonbond, de ver· 
eniging van huurders, vindt duurzaam 

bouwen een bclangrijk aandachtspunt,> 
maar stelt daar tegenover dat woningen wei 
betaalbaar moelen blijven voor mensen 
met lagere inkornens. De huidige stan-: 
daard is al hoog. Een extra kwaliteitsaspect i 
zoals milieuvriendelijkheid dat tot hul!r· \ 
verhoging leidt, staat op gespannen voet ! 
met de eis van betaalbaarheid. Vanuit een ' 
soort burgerschapszin 21ijn door woning- 1 
bouwcorporaties desondanks veel milieu· : 
projecten gerealiseerd. j 

In de vrije sector is het geld niet zozeer·, 
het probleem alswel de marktvraag. Milieu·• 
vriendelijker gebouwde huizen zijn zo'n : 
vijf. tot tienduizend gulden duurder d~n I 
vergelijkbare gewone woningen. Daarm~e I 
ontstaat bij aankoop van een huis een con· i 
currentie-nadeel voor duurzaam gebouw-

1 

de woningen. En milieu is maar cen van de , 
factoren die bij het kiezen van een huis ccn j 
rol spclen, en dan nog zekcr niet de belang· l 
rijkste. Kopers kijken bovendicn naar de in- ~ 
dividuele voordelen van zo'n huis en die 
zijn soms moeilijk uit te lcggen. Milieuas· 
pecten zullen dan ook vrijwcl altijd gepaard 
moeten gaan met comfortverhoging en ex· 
Ira goede vormgcving wil het echt een item 
in de mark! worden. 

Architecten als Alberts hebben geen regcls 
nodig van de overheid om milieubewust te 
bouwen. Toch zou de O\'Crheid wei iets moe· 
ten doendatde 'goeden' niet in dcwegziten 
de 'onwilligen' een zetje geeft. Leen de Wit: 
'Bij aJie onderzoc.kcn blijkt dat de mcerkos· 
ten voor duurzaam gcbouwde woningcn 
een belangrijk struikelblok zijn. Er zou daar· 

1 
om een rijksprcmieregcling moeten komen ' 
om het duurzaam bouwcn te bevorderen. 

I 

met name voor woningen in de sociale huur· i 
en koopsector. Als je dat vervolgcns comb·i· ; 
neert met een heffing op het gebruik van I 
vervuilende materialen en prirnaire grond· j 
stofTcn, en hogere storttarieven voor bouw- . 
en sloopafval. kunnen we waarschijnlijk 1 

snel grotesprongen \'Ooruitmaken.' I 

...,.. Aanbevelingen 
in een rapport 

Stichting Natuur en Milieu heel! in een rapport de 
knelpunten van duurzame woningbouw geinventari· 
seerd. Het rapport bevat een kleine 30 aanbevelin· I 
gen voor oplossingen, die nader worden toegelicht 
Het advies richt zich met name tot de rijksoverheid. 
lite!: Ouurzaam bouwen, prijs /20,50 plus verzend· 
kosten, pp. 52. 

Voor de bestelwijze: zie pag. 3. 
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VARIABLE SKIN HOUSE 

,-j ouse project 
.;ornwall, England 

·:hitect 
-< obi n Spence 

c.:Jin Spence 's energy ho~se project IS 

, signed for a stree t-side s:t e in the Cornish 

·age of M arazion. Spe '1ce believes tr.at 

- .ankinc developed to be owts ide dur i'lg 

' .-hght hours and that exposure to dayl. gh: is 

,.1ef1cialto both phys1cal and psycholog:cal 

;;; lth . And he potnt s ou: that. even in 

··-oerate overcast lat itudes. enough energy 

·-.,the sun falls on the roofs of most houses 

· sa:1sfy a large par. o f their heat ing and 

c·.t:ng requirements . 

..,ence the house is designed as a g :ass box 

.;zed with sealed units supponed on th in 

-~ · :e ponal s of steel or aluminium. Wtthin the 

.:er skin there is a variable inner layer of th1ck 

. '~ : a ted louvres designed to alter 

~:>'"lnati ca lly accord1ng to externa l cond1tior.s . 

· =slope of the site IS exploi:ed to arrange 

· :o:-nmodation on three lev els with a storage 

· ;;:e under the top one. a heat pump under the 

:die slab. and a water-filled tank to act as 

· •able akin d n a il: ... lad d ouble gl• u d un its e ra c•nied on 
"~TWei ght Uussed ponals ; ed jusuble heevily inaula t ad 
'" ' • • ere au to matica lly cont rolled 

This glass box uses computerised 
systems to control a variable skin 
wall that makes maximum use of 
am~ient energy 

hea: store be low tr.~ lo\'ve r level. i~.e house 

looks ou: southward tow ard :he sea. 

The vaflable sk in has three bas i: s:ates. 

J :..1r:ng cayt•me. w~er~ the ou:sde ~e"":'"lpeiatu re 

's below room temperature ou: aoove -2 degC, 

:l"'.e louvres are open tc ga 1n r ad :a~~ he a: from 

the sun anc clouds . Surplus heat is cond~;cted 

to t.'1e heat store by extract ing air betv;eer. the 

glazed skin and the louvres through f loor grilles 

dowr. to the heat pumo. 

At night. when the outstde tempera ture IS 

be low room temperature. or durtr.g th e cay 

when the tempe·a!~re is be low -2 cegC and 

there is nc sunsh ine. the conr.pu:er close s the 

louvre s to co, serve heat end stored hea: 1S 

drawn from the water tank . 

O n hot days, the :ouvres are arog:ed aga inst 

the sun or closed 10 ins:;la:e t~e tr.:.: , or aga ir.st 

ou ~s •de heat. At t~e same t1me. t r.e :crge sl:o•ng 

doors at the each end of the rectangle are 

opened to ie! l•ght in and tc encourage through 

.---..J 
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ve~. : i l at i on up over :!".e- :;.;ee leve!s Oy 
convect io~ . 1;. ex:~e:"':""e : y t:o: cor:c':t ions . the 

ac t10n of t~oo. e ~-ea: ::....:m~ ca!"' tie reversed to coot 
tne buiid.ng. Toco:Je \';, :~ p :- o~on~ec rea : ~y hot 

periocs . Spence ho;;es to ~e ab!e to be able :o 

dev:se a v.-ay c! o;=~e:1 • r.g oc:-i ,0:"\5 of t~e ~oaf 

Spence' s P:'O:IOS21S ere based on f-li s own 
forme r house in nor.h Locdcn. There, the 

controls were mucr. more prim it ive and no: all 

the w all s w ere glaze : b ·~: the exper ience of 

living under a g:ass roc f cou !d be exper ienced 

and rr.easured; !for ic.s:an:e. 1! was slightly 

S:,..e!"pr•si!1g iO fin~ it"~ ct :~ere \·:a s no 

con:Je r. sat1on1 A rr.cck -up of par. of the 

Cornwall ho~ se 1S be.ng rr.ade by students at 

the Scott Sutherl anc. t.be rdeen . Tn is w ill be 

bi!;1 er~ough to allow the m:erna : er:v1ronme"lt to 

be apprec ta:ed. and for rr easure . ..,e n:s c f light 

and ~ea: to be ur1der:ake .c to see how t ~e 

system wdl perlo~rn in d . He ~er. t cl i~at ic 

condit1ons . PD. 
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DE ONTWIKKEliNG VAN EEN WERKWIJZE 

E·RVARING MET ACHT MILIEUWIJK.EN 

De eerste rnilieuwijken in Nederland 

zijn nu enige tijd in gebruik; een flink 

aantal is nog in ontwikkeling. Het 

Delftse adviesbureau BOOM is bij acht 

van_dergelijke projecteD betrokken. 

Uit een voorlopige balans blijkt. dat 

~-~~:Pi(~-~ 

"!:~kelijke v~)r.ij~·V# 

het weJslagen ~- eeo ~·qan nog kan 
. ";" •. · • • . • j 

er bij de realisatie van alles misgaan. De 

ontwikkelde aanpak blijkt inmiddels 

redelijk doeltreffend. 

ir. Anke van Hal 
~~ joumoJiwen ~ .. , 

""" Milieukund;g Ondon:ool. on 

Ontwwtp&ro BOOM, Delio 

wcrd voor bet eerst toegepast bij de in
middels gerealiseerde projecteD MorrtJo 
pMit in Drachten en Ea>Jus in Delft. 
Momenteel in vootbereidingzijn d~ pro
jecteD Sttul.spoldDS (Dordrecht), SlotDJ 
(Amsterdam), We:stnpcri (Breda), Vwer
brodt {Velserbroek) en de recente, spraak
makende projecten N~wland in Amers
foort en bet GWL-tmri" in Amsterdam. 
Nieuwbnd trekt de undacht door zijn 
grootschaligheid: bier moeten vijfdui
zeod woningen milieubewust worden 

r~~~ 
~o~Ji!Jr:r.~~ 

it·--~= ~··J~~i;lL~:· ... 
hnte conclusies 
Op dit momein is nog = van enkele 
projecten definitief vast te stellen, in hoe
verre het beoogde milieuresuh::ut d:ud
wcrkelijk is bereikt. De ervaring met de 

WESTER PARK 
ar.da 

Op deze nieuwbouwlocatie moeten 
tw:ulfhonderd woningen worden ge
bouwd. Een rweedaagse workshop 
bache aile betrok.ken arnbtenaren op de 
hoogte van mogelijke milieumaatregelen 
op stedebouwkundig niveau. ln een eer
ste projectgroepverg;tdering werd ver
volgens op basis van bet DCBA-schema 
per tberna bet arnbitieniveau vastgesteld. 
C en B kwarnen bet meeste voor. rn:ur 
voor sommige thema's werd ook A en 

soms ook D nagestreefd. 

Uilwmting Uicgunde van de gemaakte 
keuzes schreven de betrolclcenen bet 
buunpbn Westerpark. Deze notitie om
vane aile eisen die door de projectgroep 
aao de locatie zouden worden gesteld. De 
DaA-methode werd in Breda verder uit
gewerkt op bestemmingsplanniveau. De 
gemeentelijke projectgroep vond een 

.. •-: .... 
• • o ~ I 1-lt l l ... .. . 

.: ··""' • <. - . . .... 
nen duidelijk te maken. Steeds bleek bet 
succes van bet uitcindelijlce pbn ruuw 
samen te lwigen met bet entbousi=ne 
van de betrolckenen en de a.anwezige in
ventiviteit om a£ te wijlcen van de ge
b:unde padeU. 
Rekening houden met bet milieu vereist 
goede ontwerpcapaciteiten; · bet untal 
voorwurden wordt er tenslotte niet 
minder op. Bovendien moet de wil er 
z:ijn om serieus over nieuwe optics na te 
denlcen. Waar bet momenteel bij ved 
stc:;debouwkundigen en architecten nog 
un schort is de kennis van milieu in re
latie tot bet on~erp . Het blijkt ook niet 
mogelijk om aile informatie mel over te 
dragen: aileen druppelsgewijs en gericht 
op de juiste penonen keMis overdngen 
lijkt tot goede resultaten te leiden. Pas 
over enkele jaren zal duidelijk zijn of de 
hoge ambitieniveaus van laatstgenoem
de plannen bij de stap van ontwerp naar 
uitvoering overeind zijn gebleven. · 

methode om milieumaatregelen voor te 
schrijven in bet besternmingspbn, met 
een betere juridische onderbouwing dan 
in Dracbten. 

Rtsulwr Door bet ombreken van juris
prudentie op dit gebied en bet daarmee 
samenlwlgende risico van vertnging, 
heeft de voorgestelde werlcwijze echter 
geen doorg:mg gevonden. Door 6nan
ci~le problemen bij de grondexploitatie 
is bet project in Breda nog steeds niet ge
realiseerd. Mom en tee! is er zel!S nog geen 
definjtief stedebouwkundig pbn. Wac 
wei vasiligt zijn de doelstellingen om de 
boge milieu-arnbities alsnogte realiseren, 
in combinatie met een hoge architecto
nische en ruimtelijke kwaliteit. In de 
loop van dit jaar verwacht -de project
groep alsnog tot concrete resultaten te 
komen. 

1123 
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VELSERBROEK 
Velserinoek 

·I~ i!lfri'g.~:WJ;·;.UC . bovenstaande · 
P~lfo~l\ •. )~~!d Bob'Mtift«;~dOO-r de 
~.maar door de plaaadijke pro
jectoiK\IIillelaar SHM ingesch~keld, 
d.aanbe-overigens we! door de gemeen
te verplicht. 

L'itwtrking De opdrachcgever koos aan de 
hand van het DCBA-schema ambirie
nivcau C en werkte dit vervolgens uit. 
~n de hand van werknotities adviseer
de BOOM ook de architecten. 

Rw41taat Uiteindelijk was het resultaat op 
stedebouwkundig niveau niet opzienba
rend. Er werden namelijk twee stede
bouwkundige plannen · ontwikkeld, 

..;LOTEN 
Amsterdam 

Korc na Dordrechc were! BOOM inge
schakeld bij de planontwikkeling van dit 
voorbeeldwijkje van cweehonderd wo
ningen. Omdat hec in principe om een 
• . ' ~-~~ o-111..>-tle ~ ... ,-,7:.-~ · ...,....-,._ .. '~ 
~ trur iM'iC:udoelsie'ltngen heel 
hoos-.-:Op ,'baAs v:m bee 'DCIIA-sc;ema 
werd ambitieniveau B/ A gekozen. 

UitwvkingVia een modellenverkav,ling 
werden de mogelijkheden voor de loca
rie onderzocht. Dit resulteerde in ver-

STADSPOLDERS 
Dordrecht 

Na Mo"aparlt en Ecodu.s volgden voor 
BOOM groocschaliger milieuprojecten, 
waarvan Sradspoldrn in Dordrecht het 
eerste was. In dit nieuwbouwproject van 
2500 woniDge~ zijn ~eeho~d wo~ 
ningda als rfnlieu-prodpro)ect uitge'-
werkt. BOOM was bettokken bij het theo
retische voortr2ject. 

Uirwnlting De viervariantenmethode 
spedde nauwelijks een rol, de werlmo
rities des te meer. Zij dienden bij dit pro
ject als halfprodukt waarop de betrokke
nen konden reageren en hun expertise 
inbrengen. Door hoor en wederhoor 
ontstonden op die manier concrete re
sultaten. 

waarvan het rninst milieuvriendelijke de 
voorkeur kreeg. Zdfi de gemeente blok
keerde ·somrnige milieumaattegden; zo 
sloot de gemeentelijke cis dat dke wo
ning op het riool aangesloten moet zijn, 
de keuze uit voor waterbesparende Gus
cavberg-toileccen. De projectontwikke
laar en de architeccen hadden geen pro
blemen met een dergelijk waterbespa
rend systeem. Wat uiteindelijk wellukte 
in hec plan was een gedeeltelijke orien
catie van de woningen op de zon, extra 
isolerend glas en een collectoraansluiring 
per woning. Andere milieuma.arregelen 

. op woningniveau zijn nog niet bekend. 
De woningen bevinden zich in de bc
sc~ks&.se. 

gaande milieu-onderzoeken van de be
trokken ambtenarcn. Uiteindelijk is een 
aantal ontwerpen voor de wijk ontwik
keld waarvan een on twerp vergaande mi
lieurnaatregden in zich heeft. 

~ultaat Tot concrete resultaten is het 
nog niet gekomen. Vanwege de polirie
ke discussie rond de aanleg van een tram
lijn bij het plangebied, is de definitieve 
keuze wei of niet bouwen en zo ja, wel
ke variant, nog steeds niet gemaakt. 

~ulltU:t In de uiteindelijke uitvoering 
zijn de milieunuatregelen helaas niet ge
heel uit de verf gekomen. Zo bleek, bij 
een bezoek aan de locatie, de bescunde 
groenscrucruur nauwelijks gehandhaafd 
te zijn; vee! van de bestaande bomen la
gen gekapt in de berm. De discussi.es rond 
d-bouwen~ wc:l vec:l in
~--~ itfua: ·bOi-drech~was 
bij~de caue ~ioN.r
dedaDcl die' mill~ bij 'twr 
nicu~w- en reDpvarieprojectc:n ve;-
streltte: · · · · · · · · · • ; ·'' "..... . · ·· .. -

0.~ ... ..,... 'Niwbrook; 

HW~ G3,ttPOP • 
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MORRAPARK 
Drochten 

Tot nu toe zijn in dit plan zestig wonin
gen gerealiseerd; uiteindelijk zullen dat 
er ongeveer honderd worden. BOOM 

werd in 1989 bij de onrwikkeling be
trokken; kart daama kreeg het bureau 
een vergelijkbare opdncht voor de be-

. geleiding van het worungbouwproject 
Ecodus. Omdat de onrwikkeling van be i
de plannen ongeveer parillel plaarsvtmd 
en de opdrachten sterk overeenkwamen 
was er spnke van kruisbesruiving. Ecodus 
leerde van de ervaringen van Morrapark 
en andersom. 
Allereerst werd een milieunota opge
steld, met daarin een overzichtelijke op
somming van aile uitgangspunten en mo
gelijke maarregelen. Daarbij werd voor 
her eersr gebruik gemaakt van de vier
varianten-aanpak. Hierbij worden per 
rrulieutheou vier verschillende niveaus 
van rrulieuvriendelijkheid .onderschei
den; A, B, C en D. Niveau A geefi hier
bij de meest rrulieuvriendc;lijke variant 
weer, D de gewone siruatie en B en C 
twee russenvorrnen aflopend in milieu
vriendclijkheid. 

A. Op ruveau A wordt bijvoorbeeld ai
leen gebruik gemaakt van duurzame 
energiebronnen als zon en wind. 
B. Bij niveau B vervangen zon en wind 
een dee! van de energiebronnen, waar
door het toule energieverbruik indusief 
energiebesparing uitkomt op circa 2000 
a.e. (aardgasequivalenten). 
C. Bij ruveau C wordt via energiebespa
ring een ruveau van ongevee.r 3000 a.e. 
bereikt. 
D. Op niveau D worden aileen eindige 
bronnen ingezet, zoals elektn van het 
landelijke net en gas; het totale encrgie
verbruik ligt in het laatste geval op 4000 
a.e . per huishouden per jaar. 

l fli:~\· .. ::> .,, F'':'-'C'~=-·-::,. ,~ -
V) ~ · - .•. 
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Aan de opdrachtgevers en onrwerpers is 
de keuze, welk zogenaamd ambitie
niveau in het project wordt nagesrreefd. 
Voor Morrapark was dit per thenu ambi
rieniveau C of B. Deze aanpak is niet ai
leen gekozen voor het vasrstellen' van de 
doelstellingen van het project.zelf, maar 
ook v:m het bestemmingsplan. Dit plan, 
onrwikkdd door Kuijper Compagnons 
uit 1\mhem, was het eerste in Nederland 
waar vergaande mi~euma.atregelen in 
werden voorgeschreven, zowd op ste
debouwkundig- alsop worungniveau. In 
de voorwaarden werd het vereiste ambi
rieruveau per thema vastgelegd, in de toe
lichting zijn vervolgens de bijbehorende 
rrulieumaatregelen opgesomd. 

Uirwfflting Het stedebouwkunclig plan, 
ontworpen door de stedebouwkundige 
van de gemeente, bevat uiteindelijk ved 
rrulieumaatregelen. Alle worungen zijn 
op het zuiden georienteerd, wat het ge
bruik van zonneenergie ten goede komt. 
Om het woon-'!"erkverkeer te beperken 
is een ded van het gebied gereserveerd 
voor de combinatie van wonen en wer
ken. Het langzaam verkeer heefi een aan
rrekkelijke route en her autoverkeer is 
beperkt, onder andere door de parkeer
norm enigszins te verlagen. Verder zijn, 
waar mogelijk. wa.ardevolle landschaps
dementen behouden, onder andere door 
ophogingen achterwege te Iaten en de 
zogenaamde dzenwallen te handhaven. 
Om het leefklimaat voor vogels te be
vorderen kwam er een vogdeiland en 
werden de oevers van de watergangen en 
van clit eiland zo naruurlijk mogelijk un
gelegd. Dit houdt onder meer in dat de 
overgang van nat naar droog gdijkrnatig 
verloopt. Ook ecologische beheersmaat
regelen zoals hakken, gefaseerd maaien 

-""""'eon bolongrij< o4emeno in Monapcrl. 

ofjuist ruets doen, zorgen voor een ge
schikt leefklimaat voor ved clieren en 
planten. Het leem dat vrijkwam bij graaf
werkzaamheden is verwerkt in het open
baar groen. Hierdoor ontsta.at een schn
ler miJieu, hetgeen de soorrenrijkdom 
:nn kruiden ten goede komt. 

Het thema water kreeg vee! aandacht. Zo 
zijn er !Wee vijvers aangelegd, clie dienen 
als piek- en schoonwaterberging. Hier
mee is een geslote'n warerbalans nage
srreefd. Het wijkwatersyneem is door 
rruddel van een sruw gescheiden van :un
grenzend oppervlaktewater. Om de 
kw21iteit van het water zo goed moge
lijk te houden is het verharde oppervlak 
van de wijk beperkt en wordt regenwa
ter rechtstreeks via molgoten afgevoerd 
naar de vijvers. Bij de geconcentreerde 
parkeerplaatsen vindt eerst een zuivering 
pl:uts. Water van de daken verdwijnt via 
greppels, een apart buizenstelsel of een 
verbeterde riolering naar het wijkwater
systeem. Vanuit de bergingsvijver wordt 
het water rondgepompt door de wijk 
waarbij het twee biezenvelden passeert 
clie zorgdrageo voor een extra zuivering. 



126 I 

NIEUWLAND 
Amersfoort 

Bij die project van vijfduizend woningen · 
krceg BOOM voor het eerst een zwaarde
rc seem in hec bpittd. In pbacs van vrij
b!ijvend adviseur te zijn kreeg her bu
reau. in de persoon van prof. ir. Kees 
Duij,·escein. de rol van milieusupervisor. 
Die houdt in dar over de uiceindelijke 
onrwerpen een milieu-oordee! wordt 
geveld: indien dit oordeel negatid" is, 
moetcn de oncwerpen worden aange
pasc. 

l'iuvtrking Voor her gehele project geldt 
niveau C van het DCBt.-schema. Dit 
schema diende tevens als leidraad bij de 
workshops waarmee het project van start 
ging en als toetsingskader bij de uicein
de!ijke beoordeling. De voorbereiding 
van Nieuwland stame eind 1992. Gedu
rcndc ruim een half jaar werd gewerkt 

ECODUS 
Delft 

De milieunou waarrnee hec planproces 
bij Morrapark startte, bleek nauwelijks te 
worden geraadpleegd. Dit werd a! in een 
dermace vroeg suclium duidelijk dac voor 
Ecodus nag van deze werkwijze kon wor
den afgestapt. In plaats daarvan onrwik
kelde BOOM een schema, waarin opnieuw 
de verschiUende them.-s wcrden afgezet 
regen dena te screven ambitieniveaus; hec 
zogenaamde t.Bco-schema (later DCBh
schema) . 
De uicgebreide toelichtingen van de no
ta, die de relaties russen niveaus en che
'-.ta's aangeven, zijn in hec schema ver
vangen door kcmwoorden die een in
druk geven van de ce creffen maacregelen. 
Oak bij Ecodus stame het planproces mer 
de keuze vm een ambitieniveau per 
(sub)chema en ook hicr bleek hec street: 
niveau ce varieren tussen B en C. Gedu
rendc: hec planproces werden. athanke
lijk van de behoefie van de becrokken 
partijen ; bepaalde rnilieumaacregelen 
door BOOM nader coegelichc in de vorrn 
' 'an zogenaamde werknotities. Hierrnee 
werd de belangrijksce Jes uic hec .\Ivrra
park in de praktijk gebrachc; de juisce in
tormatie. op het juisce ogenblik bij de 
juiste persoon werkc becer dan ille m
forrnarie cegelijk bij iedereen. 

L'irwerki11g Ook bij Ecodus werden met 
name op wijkniveau de meest vergaan
de rnilieumaacregden gerealiseerd. Hier 

aan een mascerplan waarin alle eisen, in
clusief milieu:..:isen. werden vascgelegd. 
Voordac her mascerplan gereed was, in 
april !993. stame de onrwikkeling van 
het stedebouwkundig plan van het eer
sce deelplan. Aan de woningen wordt 
sinds augustus [ 993 gewerkc. 

Rtsultaar De woningen van .her eerste 
deelplan bevinden zich momenteel in 
her toetsstadium van het definitief ant
werp. De eerste indrukken van her ge
leverde resu!uat zijn tamelijk positief. 
Waar de rnilieusupervisor zich verplicht 
ug een negarief oordeel te veUen, bleek 
het steeds weer mogelijk na overleg toe 
een bevredigende oplossing te lc:omen. 
Her volgende artikel gaat dieper in op 
de achtergronden en resultaten van her 
project. 

is, net als bij Morrapark, sprake van een 
onrwerp van de gemeentelijke stede
bouwkunclige mer zuidorienmtie, hand
haven van besc.und groen, een geschei- · 
den watersysteem, biezenzuivering, na
ruurlijke oevers, beperkce verharding en 

. terugdringen van her aucoverkeer. 

Een kenmerkend element, dac bij .Morra-
' park we! is overwogen maar niet is uit

gevoerd. vorrnen de moesruintjes. H.ier 
heeft het merendeel van de woningen 
rwee ruintjes; een leettuin aan de zonzij
de en een moesruin. Voor de inrichting 
van bet openbaar gebied zijn fruitbomen 
gekozen. 

Rtsultaat De rweehonderdvijf'rig wonin
gen van Ecodus zijn vorigjaar opgeleverd 
en nu a! geruime tijd bewoond. Mo

m~e~I. ~. ~Ror, de clirecte omgcving~ 
~~.~-'lx>\lwplm iu ·~{
clingo;~ Hoot~Ue lwj. de lutstc uitbrei
di~· Delft. De Onrwikkelinge./van 
die project tonen aan hoe moeilijk her is 
de milieumaatregelen te continuereq. 
Het uitg;mgspunt om besuand green ce 
h~va~ llad bijvOOtbeeld hoge ~o
rite,it~ ·~ maar vpor de aanleg van 
de' aieuwe wijk verdwijnt ~~ijk 
ee~.P.ark. C?,okh,t~l!ly ka
raktc'r'Vim ·&odus suat met de ki:>msc van 

de :flll~.9ebo11Wing op;nitUw ter 
discussie . · 



.Aonometrte von 5tede~undig on~erp voor het GWl~ein 

in Amsterdom. 

GWL-TERREIN 
Amsterdam 

Hal~·erwege I 993 sume officieel , het 
planproces van dit spraakrnakende plan. 
Na een lange periode van voorbercidend 
onderzoek g<~f Sudsdeel Westerpark am 
ir. Kees Christiaa"nse Architects & Plan
ners BV de opdracht, ee11 autoluwe wijk 
van zeshonderd woningen te ontwerpen 
op het gm1eencdijke waterleiding (GWI.) 
terrcin midden In de stad. Omdat be hal
ve tcrugdringen van het ailtoverkeer ook 
andere milieu-aspecten de amdacht 
mocscen krijgen, werd BOOM als adviseur 
bij het project betrokken. 
In de voor!iggende periode hadden om
wonende bewoners, verschillende ad
viesburcaus, de gemeente en de op
drachtgevende woningcorporaties al een 
overzicht gemaakt van milieu-eisen in 
het stedebouwkundig programma van 
eisen (SPVE) . Het ambirieniveau van dit 
SPVE bled:, getoetst am het DCBA-sche~ 
rna, gemiddeld op B te liggen. 
Ondanks het kane uirvoeringstraject- de 
bouw van de woningen moet begin I 99.5 
van sun g<~an - is dit hoge ambitieniveau 
in het stedebouwkundig pbn grotendeds 
gehaald. 

Uit~Krlting Zeals gesteld is de wijk auto-
. luw ontWorpen, met een autovrij bin

nengebied en beperktc parkeerruimte 
langs de randen. Zdfs vuilniswagens en 
verhuiswagens krijgen geen toegang tot 
het binnengebied. Het bnguam verkeer 
en openbaar vervoer kregen daarentegen 
excra aandacht. Bepalend voor het pro
ject was de orientatie op de zon en de 
gckozen bouwwijze van stadsvilla 'sin het 
green. De vcrharding is zovecl mogdijk 
beperkt en gekozen is voor een zo na
tuurlijk mogdijke · b~groeiing. Net al• in 
Ecodus wordt getracht ved woningen 
van moestuin~es te voorzien en het 
openbaar green uit tc voeren met hagen 
L'n fruitbomen . Er komen bovendien 
vee! robinea pseudo-acacia "s op het ter
rc•in te swn. Dcze boomsoon Ieven een 
prima \'en·anger van tropisch ha~dhout. 
Een opvallend dement \'an het plan 
vomll hc1 watersystcem. De ~1\·oer van 
re~cnwater naar bet riool wordt tot een 
minimum beperkt door onder andl'Te ve- . 
gctaticdaken . e~n ,·ij,·er, open !(oten. re
gc:ntonnen ~n ~cbruik \"3n n:g:cnwater 
,·oor 10iletspoelin!(. Bij de omringende 
park~~rplaatscn wordt het rescnwat~r 

gezui,·erd. waarschijnlijk dcds door ~~n 
\>iezenzui,·ering. 

Het maaiveld wordt grotendeels inge
richt met materi.aal dat reeds op het ter
rcin aanwezig is. zoa.ls bak- en srraamc
nen. De nuterialen die \Tijkomen bij 
sloop van de besaande kbouwing en 
waterkelders zuDen eveneens zoved als 
mogelijk in de woilin~ri_ worden her

. gebrt1ikt. Welk. energic;s}ostecm uitcin-
delijk op het t"eircin gut kbmen, Staat 
nag niet vast. Momenteel wordt een aan
tal optia onderzocht \\oaaronder de ex
pmme~tde conibi~ti~ van bge tl·mpe
ratuur-wanntekrachtkoppding. zonne
energie . en seizoeno~lag. Oak de 
mogelijkheid medw.ngasvergisting te 
benutten als brandstofvoor de warrntt•
krachtcentrale wordt nader bekeken. 

Een ander onderzoek met becrekking tot 
het stedebouwkundig plan heeft betrek
king op de inzameling van huisafval. Na
tuurlijk is het het streven in een milieu
wijk zoved mogelijk fracties te schciden. 
Het autoluwe karaktervan de wijk nuakt 
de inzameling van dit afval echtcr erg 
moeilijlc Het afvalonderzoek bcvindt 
zich momented in het laatste stadium. 
De optic: van een zorgsysteem waarbij het 
afval met elektronische brre~es bij de 
woningen wordt opgehaald, wordt na
der bekeken. 

Resultaat Op 25 januari jongstkden is h t•t 
stedebouwkundig plan met al zijn mi
lieumaacregelen door de stad~declraad 
goedgekeurd. Natuurlijk heeft men ~ni
ge slagcn om de arm gehoudcn voor dit· 
zaken die nadcr onderzock verg.:n . De 

:~%~~::·!:~ 
~~A~r~~r..~,~ 
er;:~.~~et~~ ~~~~~"' 
~~ ls~O"or o~ aaann !!<"-
sp~.,........._ Om.dic.uh<k 
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Li~ " .;fill~.r'11t ltt"C-

tuur.~· cn~~,w!~ 
At(~ll~~' 
• -ratie'·~n~~-~ 
maakt . Voor de zomer m~tcn de dc·
finitie\·~ oncwerpen gereed zijn. 
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Schema voor de keuze van thema's en het ambitieniveau voor de stedebouwkundige 
• invulling van het GWL·terrein in Amsterdam Westerpark 
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De bedoeling met deze recente uitbreidingswijk 

van Amersfoort is, om op eeri aanmerkelijk 

grotere schaal 'pp · 9 I! I! T . j ;u\r, 

vaq ds g • J h& !E •JJA;Mus 

to t ' 1! ,Het project kent drie pijlers: 

ruimtelijke kwaliteit, woon-typologieen en 

milieu. Net als bij Ecodus moeten de milieu-

maatregelen binnen bet normale budget vallen; 

daarnaast is er een milieupremie voor 'extra' 

maatregelen. Bij bet project zijn negentien 

architecten en een groot aantal project-

ontwikkelaars en aannemers betrokken. Het 

initiatiefkomt van de gemeente Amersfoort. 

L£GENOA o. "'""'' •ocente 
_.....,_,~ ~ing't'On = =-- Nievwlond. -----... _ ·-, _---.....~ . -...... ,_ . ...........,..~ 
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De gemeenre stame haar milieu-ac
rivireiren rond Xieuwlaud mer her 

vrijwillig opsrellen van cen MER (een Mi
lieu-EfT~ct-Rappon:age) . Officieel was 
zij daartoe nier verplichr, omdar oor
'pronkelijk v"ierduizend woningen voor
zien waren .juist de grens waarboven een 
:\1ER is vereist. Daar de locarie verder niet 
rcr discussie srond (geschikte alremarie
ve locaries heefi Amersfoort nier) werd 
in pi.iars van een locatie-MER een inrich
rings-MER ontwikkeld. Deze bood de 
randvoorwaarden voor een rnilieube
\VUSte inrichting van her gebied. Vervol
gens begon de gemeenre aan een ont
wikkelingspbn bestaande uit rwee delen; 
een getekend plan en een basisdocument 
waarin aile doelstellingen van her project 
inclusief aile milieu-eisen zijn ornschre
ven. 

.Hwijxigde op:r:et 
Een aanc_al projectontwikkehun bezar 
ondertussen a! enige tijd 'zebragewijs' 
een dee! van de grond wa.arop de wo
ningen gebouwd moesten worden. 
Daardoor zag de gemeenre zich genood
zaakr vana.fhet allereeme begin inrensief 

met hen samen re werken. De ontwik
kelaan , voor de gelegenheid verenigd in 
een v .O.F., waren bereid her onrwikke
lingsplan van de gemeenre als uitgangs
punt te aanvaarden. Om dar zij echter niet 
·overtuigd waren yan de financiele haal
baarheid van her voorstel, besloren zij her 
stedebouwkundig plan te optirnaliseren 
en her aantal woningen Iiter tien procenr 
re vergroten. Daarmee overschreed her 
rotale aantal woningen ruim de vierdui
zend. 

Nieuw plan ' 
Deze ingreep leidde revens t~ een ver
nieuwde opzet van her stedebouwkun
dig plan. De oorspronkelijke opzet van 
een cirkel met vier kwadranten met ie
der een eigen karakter bleef gehandhaa.fd. 
Op grond van een I.indschapsanalyse 
werd de bndschappelijke scheiding rus
sen hoog en bag echter beter tot uit
drukking gebrachr. Her basisdocumenr 
uit her ontwikkelingspi.in, met daarin ai
le milieu-eisen,. bleef ongewijzigd. Op 
basis van de nieuwe stedebouwkundige 
opzet, onrworpen door Wissing Stede
bouw BV uit Barendrecht, onrwikkelt de 

~ f0 8;J 
~~ --) ~~ ...._, .. 

verkaveling zich nog-steeds. Op initiatief ; 
van de architecten worden 'vijzigingen 
aangebracht en langzaarnaan worden de 
contouren van de definitieve situatie dui
delijk . 

Om dar ruimtelijke kwaliteit net zo zwa.ar 
weegt als rnili~ukwiDteit w"ijkt het ste
debouwkundig pi.in op somrnige punten 

· a.f van hetgeen uit rnilieu-oogpunt opti
maal zou zijn. Zo zijn wei gededten van 
het plan, maar zeker niet aile woningen, 
op de zon -~orifnteerd. In-totaa.lligt 72 
pet. van de woninggevels tussen zuidoost 
en zuidwest. De belemmeringshoek is 
24 ° in bet kwadranr 'scad' en 17° in de 
overige kwadranten. 

~dan 
,~ 'Het · Region.ale energiebedrijf, ... .. 

REMU, toont het meeste enthousiasme op 
energiegebied. Dit bedrijf initieert de 
bouw van vijfi:ig woningen met netge
koppelde fotovolt:aische (PV) cellen en 
twee milieubalanswoningen. Deze moe
ten net zoved energie opwekken als ze_ 
gebruiken en worden voorzien van rni
lieunla.atregelen van een aanzienlijk ho-

Hoofdopzet 

"'" l>ot plan. 
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ger ambiticniveau dan de andere wonin
gen. Her is de bedoeling dar later nog een 
350 PV-woningen worden ontwilckeld 
evenals een energiezuinig onrwikkelde 
basisschool. Her bedrijf verhuurr de PV
cellen :un de huurwoningen. Her ge
bruik vm zonneboilers stimuleerr REMU 

door rniddel van subsidies. 

~-·1-i ... . 
~ Jioewel de definirieve inrichring 
~'h'ei gebied nag niet vastsuat, is een 
aantll milieumaatregelen al wei bekend. 
Zo wordt het regenwater zoveel moge
Jijk op het oppervlalctewater geloosd, via 
een verbeterd gescheiden rioleringssys
teem of via go ten. Waar mogelijk vindt 
naruurlijke zuivering plaats. De afwate
ring in het gebied is gebaseerd op het aan
wezige hoogreverschil. Voor het groen 
wordt gekozen voor een gesloten grond
balans en een deel van her park zal ex
tensiefbeheerd worden, inclusief de oe
vers. 

·;.<;# 
c:iiQ Geluid vormt een bepalend rni-
~l~ment van Nituwland. Het gebied 
is omringd door drukke wegen. Met de 
idee van een vesringsud in het achter
hoofd werd een wal ontworpen die het 
gebied omringt als een vesting, inclusief 

ravelijnen. De wandelroure hoven op de 
wal krijgt de naam boven-over en heefi 
de fun erie van een recreariegebied. 

·•·fl'td= De bnguam-verkeersroutes in 
het gebied hadden een doorslaggevende 
invloed op het stedebouwkundig ant
werp en vormen een rechtstreekse ver
binding met het centrum en met de aan
grenzende \\-~jk Kattenbroek. Een snel
bus zorgt elk halfuur voor verbinding 
met her centrum. Ten slotte zijn bij ze>
veel mogelijk woningen het wonen en 
werken gecombineerd door woningen te 
voorzien van extra werkruimten. 

Milieu·5Upervisor 
BOOM is als milieu-supervisor bij her pre>
ject betrokken vanaf het moment dat de 
oprimalisering van het stedebouwkundi
ge plm startte. Voor die tijd deed het bu
reau in opdracht van de gemeente 
Amersfoon en de SEV een voors'rudie naar 
de organisatorische · ontwikkeling vm 
een deigelijk grote milicuwijk. Vm de
ze voorsrudie wcrd de instclling van cen 
milieusupervisor met vergaande be
voegdheden afgeleid, evenals de samen
stelling vm ontwerpteams met in elk 
team ren.rninste een architect of adviseur 

On~rp 'I'OOf woning oon de 6o¥enoYer. 

met \'eel milieu-ervaring. De architec
tenkeuze werd gemaakt roen her aange
paste stedebouwkundige plan nog niet 
gereed was, rnaar de verdeling in deel
plannen wei. Per deelplan werkt een aan
tal architecten samen. Deze samenwer
king vormt een sterk punt van de ont
wikkeling van -Nituwlmad. De architecten 
srimuleren elkaar en kwmen door schaal

' vetgn;~ting de meerkosten vm enkele mi
lieumaarregelen cni.gszins drukken. Bij 
de aannemcmclectic speelde milieu-cr
varing ook een bepalendc rol. 

Allc betroklcenen werden vm de uit
.gangspunten van her plan op de hoogtc 
gebracht door rniddd van workshops. 
Momenrcel bevinden de ontwerpen van 
de eerste deelplannen zich in her sudi
um van het definirieve ontwerp. De mi
lieusupervisor toetst nu definirief (bij her 
voorlopig antwerp vond eveneens een 
toets plaats). Deze eerste resuluten wek
ken de indruk dat Nituwland de ver
wachringen gaat waarmaken en dar her 
niveau van Ecodus op woningniveau op 
grate schaa.l overtroffen wordt. • 

.Do goiiHdswol in de """" van 

-~: hot ao....,... 
mot ;n de luw~o l;gg.ndo 

(groopjo>l -.i"I)OO. 
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Je straatnamen doen het al vermoeden: 
3an De Kringloop, de Natuurlaan en het 
Fauna-, Flora- en Natuurpad zijn ecologische 
woningen gebouwd. In opdracht van woning
!Jouwvereniging 'Hof van Delft ' bouwde 
1ntervam West aan d e Van der Dussenweg 
:n Delft 136 zogenaamde eco-woningen. De 
wijk kreeg de naam 'Ecodus', hetgeen een 
5amentrekking is van 'Ecologische Bouwplan 
3an de Vander Dussenweg '. 
De door lntervam West g_erealiseerde 
5ociale huurwoningen zijn verdeeld over 
76 gestapelde woningen en 60 ee_r:~gezins
..voningen. De huurprijs varieert van 
f 645,- tot f 699,-. De totale stichtingskosten 
jedroegen circa f 18 miljoen. 

':en 'gewoon' project dat binnen de 

::>estaande regels en budgetten van de 
sociale woningbouw moest blijven, maar 

jan zo milieuvriendelijk mogelijk. Oat was 

je doelstelling van Ecodus waarvan in 

1991 de eerste paal de grond in ging en 

medio 1993 de oplevering plaats vond. 

De optimale aandacht voor het milieu 
::>etref1 niet aileen de woonomgeving en 

Je woningen, met de daarbij behorende 
-nilieuvriendelijke bouwmaterialen. Ook 

Bijna aile woningen zijn op 

het zuiden gericht. Via de zonne

:ollectoren op het dak profiteren 

je bewoners van de zonne-energie 

o'Oor de verwarming van het water 

~oor huishoudelijk gebruik. 

het bouwproces moest zo 'schoon' 

mogelijk geschieden. 

De in het project getroffen milieumaat
regelen passen binnen de hoofdpunten van 

het Nationale Mllieuplan Plus. 

De woonomgeving 

De woonomgeving is zo groen en milieu
vriendelijk mogelijk ontworpen waarbij 
gebruik is gemaakt van de oorspronkelijke 
ecologische structuur van het gebied. De 

woningen zijn dan ook ingepast in het 

aanwezige slotenpatroon en het bestaande 1 
groen. Bovendien is de bestrating in de wijk t 

tot een minimum beperkt. 
He! doorgaande verkeer in de wijk is 

geweerd met uitzondering van een door
lopende weg. Dit is noodzakelijk vanwege 

de bereikbaarheid voor vuilnisauto's, 
brandweer, ziekenauto's en dergelijke. De 

overige straatjes lopen dood en tellen 
relatief weinig parkeerruimte; het aantal 
parkeerplaatsen is 1:1 in plaats van normaal , 
1:1,25. De hele wijk is ingericht op 'schoon' ~ 
verkeer. Er loopt een fietsroute door de wijk 

en op loopafstand zijn haltes voor openbaar 

vervoer gesitueerd. 
Er is een gescheiden watercircuit waardoor : 
vuil water niet in de wijk kan komen en het 

regenwater natuurlijk word! gezuiverd. De 

er1afscheidin9en zijn gemaakt van liguster

hagen. Ieder huishouden heeft een com
postvat en het huisvuil word! gescheiden 

ingezameld. 

Milieuvriendelijke aspecten 
3:Jn de woningen 

Een belangrijk uitgangspunt bij de bouw 
van de woningen was energiebesparing . 
De genomen voorzieningen op dit gebied 
leverden een aanzienlijke bijdrage aan een 1 

zo hoog mogelijke isolatiewaarde van de 

woningen. 
De woningen liggen bijna allemaal op de 

.zonzijde, waardoor er volop kan worden 
geprofiteerd van de zonnewarmte. Op de 1 

platte daken zijn - zeer opvallend als 
blikvanger - zonnecollectoren geplaatst die 

aangesloten zijn op een zonneboiler voor 

de verwarming van het tapwater. In zonnige 



De bewoners besteden 

veel aandacht aan de aanleg 

en afwerking van de tuinen. 

tijden kan volledig met deze boiler worden 
volstaan. Een hoogrendementsketel zorgt 
voor de nodige aanvulling voor centrale 
verwarming en warm water. 
Andere aspecten die de woningen milieu
vriendelijk maken zijn: de vurenhouten 
kozijnen die behandeld zijn met water
gedragen verf [in de kleuren lavendelblauw 
en antracietgrijs], de mechanisch werkende 
deurbel, binnenwanden van natl)urgips. 
energiezuinige kranen, waterbesparende 
douchekoppen en een economisch 
toiletspoelsysteem. 
Het dak en de vloer zijn extra ge"isoleerd. 
Het dubbele glas op de begane grand kreeg 
een hogere isolatiewaarde en de gevel is 
daarnaast extra ge·isoleerd met glaswol. 

Milieuvriendelijl<e 
bouwmaterialen 

De keuze van de bouwmaterialen heeft bij 
het on twerp van het plan de meeste tijd en 
aandacht gevraagd. Vele afwegingen waren 
nodig voordat gekozen kon worden voor de 
meest milieuvriendelijke en duurzame 
materialen. Hierbij werd reken ing gehouden 
met de mate van milieubelasting gedurende 
het gehele proces van winning tot sloop 
van het materiaal. 
Met de materiaalkeuze van de drager heeft 
Ecodus een primeur. In he! gietbeton van 
aile funderingen werd het grind vervangen 
door betonpuingranulaat. Dit principe is al 
veel vaker toegepast , maar voor gietbouw is 
dit een noviteit. Vanwege de grate schaal 
van he! project is gekozen voor tunnelbouw 
in gietbeton. Met de kosten die hiermee 
werden bespaard, konden ·andere mllieu
maatregelen worden getroffen. 
PVC is zo min mogelijk toegepast. Waar 
mogelijk is voor een alternatief materiaal 
gekozen , zeals PPC voor de binnenriolering 
en gres voor het collecteursriool onder de 
woningen en de horizontale grand Ieiding 
van de hemelwaterafvoer. 
Gres iS een keramisch materiaal. 
Een andere doelstelling was het gebruik 
van het milieu-onvriendelijke PUR-schuim 
zoveel mogelijk te beperken. Dit was 
mogelijk door geed te detailleren. Niet altijd 
was er een goed alternatief voor PUR voor
handen; er werd dan gebruik gemaakt van 
CFK-vrije PUR. Bij de aansluitingen van 
de gipswanden aan de plafonds is PUR. 
vervangen door kurkrubber. 

meeste gevallen gekozen voor CFK-vrije 
Polystyreen. 

Hct bouwproces 

Wanneer een bouwer een milieuvriendelijk 
produkt Ievert, dan kan het niet anders dan 
dat hij het bouwproces ook zo milieubewust 
mogelijk laat verlopen. 
Tijdens de uitvoering van het project is het 
afval gescheiden ingezameld om hergebruik 
van diverse materialen zo optimaal mogelijk 
te maken. Op het bouwterrein waren a parte 
bakken opgesteld voor klein chemisch 
afval, hout, puin, metaal, glas, kunststof en 
overig afval. 
Door de vele milieu-ervaringen die lntervam 
West opgedaan heeft in de loop der jaren, 
kan zij dan oak aangemerkt worden als 
milieuvriendelijke bouwer. Niet voor niets 
ontving zij onlangs de milieuvlag van de 
Zuidhollandse Milieufederatie. Een blijk van 
waardering voor de continue zorg voor het 
zo milieubewust mogelijk bouwen. lntervam 
West beschikt dan ook over een algemeen 
milieubeleid dat de bas_i s vormt voor elk 
project en waarmee bij de voorbereiding en 
uitvoering terdege rekening wordt gehouden. 

Oat de milieugedachte ook onder de 
medewerkers leeft blijkt bijvoorbeeld uit het 
op de bouwplaats ontstane idee over het 
gebruik van bekistingsolie op pl'antaardige 
basis. 

Tot slot 

Ecodus mag een voorbeeld-project in 
Nederland worden genoemd, want dit is he 
eerste grootschalige sociale woningbouw
project waar dergelijke milieumaatregelen 
zijn toegepast. Ondanks het relatief 
bescheiden budget in de sociale sector is 
het lntervam West gelukt - mede d'bor de 
inzet en goede wil van de bouwplaats
medewerkers - minder milieubelastend te 
bouwen dah gebruikelijk is. Hiermee heeft 
lntervam West een bijdrage geleverd aan 
de verdere ontwikkelingen op het gebied 
van milieubewust bouwen. 
De kennis en kunde die hiermee letterlijk is 
opgebouwd vormt inmiddels een interes· 
sant onderdeel van ens dienstenpakket. 
Wij zijn in staat u uitgebreid te adviseren 
en mee te den ken over milieuvriendelijke 
bouwinitiatieven. lmmers. wie met ons 
bouwt mag 'meer verlangen. 

De woon

omgeving 

is zo groen 

en milieu

vriendelijk 

mogelijk 

ingericht. 
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EINDRAPPORTAGE EN RESULTATEN BEWONERSONOERZOEK ECOLONIA 

·BEWONERS ECOLONIA KIE-ZEN 
VORMGEVING BOVEN MILIEU 

In september 1993 opende konlngln Beatrlx het mllleudemonstratleproject 
Ecolonla In Alphen aan den Rljn. In deze wljk staan 101 mllieubewust ge
bouwde wonlngen. Ecolonla laat zllm dat de bouw een bljdrage kan leveren 
aan een mlnder vervullende toekomst. Oat Is hard nodl9, want de milieu
schade van bouwactlvltelten moet sterk worden teruggedrongen. Onlangs 
ward tljdens een bljeenkomst In het lnformatlecentrum Ecolonia de eind
rapportage over de mllleubewust gebouwde wljk gepresenteerd. Oaarbij 
werden de Interessante resultaten van een bewonersonderzoek bekend ge
maakt die zljn opgenomen In de afslultende brochure 'Op weg naar Ecolonia' 
deal 7, die tljdens de lntematlonale Bouwbeurs werd gepresenteerd en 
waarop In dlt artlkel nader wordt lngegaan. 

N egen archite<ten werkten in Ecolonia de drie be
leidslijnen van het Nationaal Milieubeleidsplan 
uit: energie-extensivering, integraal ketenbeheer 

en kwaliteitsbevordering. De varia tie in woningen is 
groot, dat blijkt u it de diiferentiatie in archite<tuur, de 
gekozen bouwmaterialen en de installatievarianten. 
Het besparen op energie en grondstoifen, stimuleren 
va n hergebruik en een gezond binnenmilieu vormden 
echter de belangrijkste ui tgangspunten voor het pro
ject. 

S tedebouwkundig~ opzet 
De stedeboul": kundige, Lucien Kroll, heeft getracht 
van Ecolonia een gevarieerde en kleinschalige woon
wijk te maken, met een grote verscheidenheid in stede
lijke ruimten en architectuur. Oat resulteerde in een 
bonte schakering van woningen, smalle straatjes. hoi
jes, pleinen, een brede straat en een kade. Met vee! 
groen en een grote grillige vijver centraal in de wijk. 
Deze opzet maakt van Ecolonia meer dan een verza
meling duurzame won in gen. 

Eindrapportage 
In opdracht van NOYEM BY heeft DHY AlB een eva
luatie gemaakt van het demonstratieproje<t Ecolonia . 
De eva luatie vormt de aironding van het project . Ze 
vormt een compacte beschrijving van de toegepaste 
maatregelen. de procesgang va naf init iatief tot en met 
nazorg. het meetprogramma en her voorlichtingspro
gra mma. In de eindrapportage staat te lezen dat de 
centrale doelstelling -het geven van een impuls aan de 

Architecteitbureaus van Ecoltinia : -: ~ , ··' · . . . . · · .~ =·'.' :~;; • 
B~kk~r ~ts Van Haaren"Van der oOnk a~;~:~~:~:.·'S:hag~n: ; .. \:~·::D~1]!. 
Arch.itectenbureau ).P. Moehrlem, Gronmgen, . , , . .-. ..... ·,, :; .i .. 'i.;:::_:.;.,·t, 
Archotectenbureau Hopman BV, Delft, . • "·' _.. ,. ·· . · : · · ·· _., ·.:·,. !,·, :.:•_','. 
BEAR Architecten, Bureau voor Ecologie Architectuur en Renovatie, Gouda;'··• ;." '·:f · 
Architectenbureau Alberts & Van Huut, Amsterdam, · . .'·· · ·.: · ·· ·•.; . ."~·'·\'f· ;"~il"f. 
Lindeman c.s. Architecten en lngenieun, Adviseurs energiebtiliet!"r, ·cwj~if'·~~~
Werkgroep Woningbouw en Energiebesparing. Vakgroep FAGO,TU -Eindh"'t',/en,',f 
Bureau voor· energie-ontwerp; architectuur en stedebouw Peter ·vane Gerwen:•; 
Amersfoort, ·. .. ~ . . , .. · : :t~· .. ·: : · .. . ·f .. _,· .~·~ ··: ' ·. · :~ - ~ .. -· ._!~"~ · :. :· · · ~- :..• ~ . ~ r·_~7"~~H~1~ 
Architectenbureau Aichi Service, 's-Herto"genbosch . ."_ · · ., · · ·i .. ' ,·.;. . . ;_;;:;-.._-.; : 
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integratie van duurzaam bouwen in de hoofdstTDom 
van de woningbouw- in hoge mate is bereikt. 
Momenteel, anderhalf jaar na oplevering, zijn er in Ne
derland tienta llen duurzaam bouwen proje<ten in 
voorbereiding, in uitvoering, of al opgeleverd. Er zijn 
gemeentelijke en regionale stimuleringsprogramma ' s 
ontwikkeld en convenanten afgesloten tussen overheid 
en bedrijfsleven. Deze kennis is mede te danken aan de 
kennis -en motivatie- die verspreid is via de publikaties 
'Op weg naa r Ecolonia', via honderden artikelen in 
vakpers en consumentenbladen en via bijdragen aa n 
tientallen symposia. In de breedte biedt het proje<t ~n 
goede uitwerking van de NMP beleidslijn energie ex
tensiveringen en ~n goede aanzet voor de uitwerkir:g 
van de beleidstijnen int egraa l ketenbeheer en kwa:i
teitsbevordering. Het verschil in kwaliteit tussen de 
uitwerking van de beleidslijnen vall te verklaren uit h~t 
prille st>dium, waarin de on twikkeli ng van milieum3-
ten voor de bouw ten tijde van de projects tart verkeer
de. Hoewel de kennisontwikkeling op dit gebied met 
rasse schreden voortschrijd t, bestaat er ook nu nog een 
relatiei gebrek aan wetenschappelijk geiumleercfe 
hulpmiddelen voor het kiezen van ontwerpbeslissin
gen en het maken van keuzen uit b5chikbare produk
ten. 
Een wetenschappelijke verantwoording va n de resulta
ten behoorde niet tot de doelstellingen van het pro ject. 
Dit zou ook moeilijk geweest zijn, gezien de hoge va
_riatiegraad . Het meetprogramma biedt -met inachtna
me v.1n bovengenoemde beperking- een goede onder
bouwing van de conclusies. Hierbij lag het accent op 
het met en van geaggregeerde eifecten van aile maatre
gelen. 

Bt."TVOntrso nder:Ot.•k 
Arjen Buijs van het Erasmus Studie<entrum voor Mi
lieukunde heeit onderzoek gedaan naar de be1voners 
van Ecolonia . Hieronder volgt een samenvatting van 
de belangrijkste resultaten. 

DE BEWONERS 

De be\'\·oners van Ecolonia vormen in sociaal-econo
misch opzicht duidelijk geen doorsnede van de Neder
landse bevolking. De prijs van de woningen vari~rde 
tussen de I 180.000 en I 300.000 (prijspeii19'J2). Gezien 
de prijs van de woningen hoeft het geen verbazing te 
wekken dat de bewoners behoren tot een hogere wel
standsklasse. De opleiding van de meeste bewoners is 
hoog. Er wonen vee! twee verdieners. Ongeveer de 
hdft van de gezinnen heeft e.!n, twee of drie kinderen. 
De meerderheid is afkomstig uit een eengezinswoning. 
Het milieubesef ligt in Ecolonia hoger dan in de rest 
van Nederland. Dit is e<hter vaak zo in hogere wel
standsklassen. Doordat dit onderzoek zich heeft be
perk! tot Ecolonia en er geen vergelijkbare wijk als re
ferentiewijk is onderzocht, is het onduideli jk of bewo
ners van Ecolonia het milieu belangrijker vinden dan 
bewoners uit vergelijkbare welstandsklassen. De ver
schillen zijn niet erg groot. In Ecolonia wonen zeker 
niet aileen milieubewuste mensen. Net als in de rest 



van Nederland wonen er enkele zogenaamde 'milieu
freaks', een groot aantal milieubewusten en een paar 
onverschilligen. Ook in gedrag verschillen de bewo
ners slechts weinig van de rest van Nederland. Ze ge
dragen zich iets vaker milieubewust door bijvoorbedd 
's avonds de gordijnen te sluiten en de thermostaat la
ger te z-etten. Aan de andere kant blijken ze vee! ener
gie-intensieve voorzieningen in huis te hebben, zoals 
een vrieskist, een vaatwasmachine en een bad. Vee! be
wooers zeggen zich in Ecolonia milieubewuster te zijn 
gaan gedragen. Dit komt vooral door de iniormatie 
over milieubewust wonen; door de sociale en morele 
druk die het wonen in een milieubewuste wijk met zich 
meebrengt en doordat er in Ecolonia meer mogelijkhe
den zijn voor rrtilieubewust gedrag. 

Verltuismotieven 
De meeste bewoners van Ecolonia waren al van plan 
om te verhuizen voordat Ecolonia in beeld kwam. Ze 
wilden verhuizen vanwege de grootte, de kwaliteit of 
de ligging van de vorige waning. Daamaast wilden ze 
vaak overs tappen van een huurwoning naar een koop
woning. Slechts 9 procent zou niet verhuisd zijn als 
Ecolonia niet opgezet zou zijn. Het is dus niet zo dat de 
b~woners verhuisd zijn vanwege Ecolonia. De belang
rijkste redenen waarom zij gekozen hebben voor Eco
lonia hebben weinig te maken met het milieubewuste 
karakter van dit project. Het gaat hierbij om de vorm
geving van de wooing en de wijk, de locatie, de prijs en 
de grootte van de wuning. Factoren die bij de keuze 
van elke waning een rol spelen. Toch hebben de· mi
lieubewuste voorzieningen voor de meeste bewoners 
eveneens een rol gespedd bij hun uiteindelijke keuze. 
Tweederde noemt een of meerdere milieubewuste 
voorzieningen als bdangrijk koopmotief. Voor ruim 
een kwart van de bewoners waren de milieubewuste 
voorzieningen het belangrijkste koopmotief. Aan de an
dere kant nuemt een Jerde van de bewoners geen en
kele milieubewuste voorziening. Deze conclusies ko
men overeen met de volgende bevindingen. Er is een 
groep milieu~wuste bewoners voor wie de milieube
wuste voorzieningen belangrijk zijn geweest bij hun 
keuze en er is een niet uitzonderlijk milieubewuste 
groep voor wie de milieubewuste voorzieningen min
der belangrijk zijn. Zij zijn vooral afgekomen op de 
speelse opzet en de afwijkende vormgeving in Ecolo
nia. De warmte-isolatie, de zonneboiler, de geluidsiso
latie en algemene energiebesparing worden door de 
bewoners het ~langrijkste gevunden. Daamaast wor
den ook de waterbesparing, het milieubewuste materi
aalgebruik en een schoon binnenmilieu regelmatig ge
nDt!md . 

DEVERKOOP 

lijdens de tlt'rkoopfnse heeft het milieu-aspect een on
dergcschikte rol gespeeld. De verkopers hebben hier 
weinig aandacht aan besteed. Zij hadden er zelf ook 
weinig informatie over. Bovendien waren ze van me
ning Jat de milieubewuste voorzieningen, op een en
kele uitzondering na, geen stimulans vormden voor de 
verkoop van de woningen. Als gevolg hiervan waren 
de bewoners na de koop nauwelijks op de hoogte van 
de voordden en even tude beperkingen van de milieu
bewuste maatregden. 

Ot•a de uilt>Ot'ring 
Over de oplevering zijn veel klachten. De rneeste be
wooers hebben ernstige gebreken gesignaleerd bij de 
oplevering, varierend van het ontbreken van een 
warrnwaterleiding voor de hot-fill boiler tot slecht 
functionenmde verwarmingsinstallaties. Over J~ af
werking van de waning is bijna niemand tevreden. De 
manier waarop de klachten zijn afgehanddd hedt ook 
veel kwaad blued gezet. Ht!t duurde vaak lang, proble
men werden gebagatelliseerd en vaak mOt!st de instal
lateur oi aannemer meerd~re malen langskom!!n voor-

dat een klacht verholpen was. Door a! deze problemen 
zijn vee! ~woners erg .kritisch· en sceptisch geworden 
over Ecolonia, over de milieubewuste voorzieningen 
en over sommige betrokken bouw- en installatiebedrij
ven. In de beginperiode van Ecolonia overheersten ne
gatieve geluiden. De bewoners hebben hierdoor onge
twijfeld kl-itischer en sceptischer gekeken naar de mi
lieu~wuste voorzieningen dan bij een soepellopende 
start van het project het geval zou zijn geweest. Dit ef
fect is twee jaar later, in afgezwakte vorm, nog steeds 
merkbaar. 

DE VERWARMING 

In Ecolinia zijn vijf typen verwarrning toegepast: I) ra
diatorverwarming met HR-ketel, 2) vloervenvarming 
met .radiatorverwarming en HR-ketel, 3) wandverwar
ming met HR-ketel, 4) indirect gestookte twee-zone
luchtverwarming met HR-ketel, 5) direct gestookte 
twee-zone-luchtverwarming. Hieronder staan de ver
schillende verwarmingstypen weergegeven. 

De bewoners zijn, met uitzondering van de bewoners 
van BBHD en Hopman, over het algemeen tevreden 
over de venvarming. i3 Procent is hierover ontevre
den. Het merendeel echter, woont in een waning van 
BBHD. Van deze bewoners is maar liefst 50 procent on
tevreden over de verwarming. Daamaast zijn bij Hop
man, vooral gedurende de eerste winter, problemen 
geweest in de temperatuurverhouding tussen de ka
mers. De luchtverwarming bij Lindeman, en mogelijk 
ook bij BBHD, geeft problemen omdat de verschillende 
kamers binnen een zone niet onafhankelijk van elkaar 
regelbaar zijn. De z6nering van de luchtverwarming bij 
Lindeman was aanvankelijk niet optimaal. Doordat de 
badkamer op de zone van de eerste verdieping was 
aangesloten,en deze zone vaak niet verwarmd wordt, 
was de badkamer vaak te koud. Dit is uiteindelijk op
gelost door aanpassing van de z6nering of door elek
trische bijverwarming in de badkamer.' Bij de andere 
woningen zijn nauwelijks emstige problemen gesigna
leerd. In de lente en de herfst ontstaan vooral bij 
Moehrlein, Lindeman en van Gerwen soms preble
men. Bij zonnig weer wordt de zuidkant opgewarmd 
door de zon. Omdat ook de therrnostaat aa·n de zuid
kant hangt, slaat de verwarming niet aan. Hierdoor 
blijft het aan de noordzijde koud. Ook wordt de woon
kamer bij Moehrlein door de zon sneller verwarmd 
dan de andere kamers. De kamerthermostaat verhin
dert daardoor dat de andere kamers opgewarmd wor
den. 

In figuur 1 staat de tevredenheid van de bewoners met 
de verschillende verwarmingstypen weergegeven. De 
volgorde weerspiegelt de mate van tevredenheid. Na 
de tweede winterperiode zijn de meeste bewoners iets 
minder tevreden over hun verwarming dan na de eer
ste winterperiode. De enige uitzondering hierop zijn 
de bewoners met wandverwarrning. Deze bewoners 
waren na de eerste winter a! het meest positief. Na de 
tweede winter is het verschil met de andere verwar
mingstypen nog iets grater geworden. Op zich is het 
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venvonderlijk d,lt de tevredenheid na dt! eerste winter 
afneemt. In de tweede winter zijn gc>en nieuwe proble
men ll"signaleerd , terwijl enkcle oude problemt!n wei 
zijn opgelost. Ecn dergdijke ontwikkding is ook in eer· 
dere bewoncrsonJerzoeken gevonden tSil\'ester, 19891. 
Waarschijnlijk zijn bewoners in de eerste w inter ldie 
vlak na de oplevering was) bereid problemen te aan
vaarden a is 'kinderzicktes'. Prol>lemen die langert> tijd 
blijven bestaan, zijn echter geen kinderziektes meer. 
A Is nit>t aile problemen upgelost worden voor de twee
de wintt>r, zal de tevredenheid dus ainemen. Over de 
tcrst~ vier ty~n vcrwarming zijn Jtt ~won~rs dus 
over het algem.,en tevreden. Over de luchtverwarming 
van Lindeman is de tevredenheid iets minder groot. 
maar d()()rda1 het hierbij slechts gaat om een tiental wo
ningen, kan dit verschil door to.,val veroorzaakt wor· 
den. Opvallend is dat de bewoners van Lindeman na 
de tweede winterperioJe niet positiever zijn geworden 
over hun verwarming. Dit terwijl een van de belang
rijkste problemen, de verwarming van de badkamer, 
na de eerste winter verholpen is. Over de direct ge
stookte lucht verwa rming is men ronduit ontevred.m, 
een onvrede di" na de tweede winter nog verder is toe
genomen. De bewoners zijn signilicant minder tevre
den dan de andere bewoners. Maar lieist b3 procent is 
ontevreden. Deze ontevredenheid is niet echt verwon
derlijk, gezien de problc•men die er bestaan met de ver· 
warming \'an BllHD. llij de aironding van ht>t bewo
nersonJ~rzt,~k werd nug )-;CWert...t .lill\ hd verhelpt!n 
van deze klachtcn . 

DL•t~e ntilnti,• 

In Ecolonia zijn vcrschillendt> ventilatiesvstemen to.!
gt>past. De woningen van Mt><'hrlcirY. Hopman en Van 
C~rwen hcbht>n gt..• baiJnceerd~ Vt."Oiilatit', Waarbij ZO
wel d~ ah'nt'r ~lis Jt! t~vocr van ventil~ltiducht nl~ 

chanisch plaatsvindt. De woningcn va n llH D en v.ln 
Lindeman hebben luchtverwarming. De ventilati" is 
geintegreerd met het verwarmingssysteem. Het venti
latit'Systeem is hierdoor vergelijkbaar met gebalanceer
de ventilatie. In de woningen van BEAR, Alberts & Van 
Huut en WEB wordt d" ventilatielucht aileen afgezo
gen. Voor de aanvoer van verse Iucht dienen ventila
tieroosters. Aileen bij BEAR zijn geen roosters aange
bracht. In de woningen van Archi Service tenslotte, is 
gebruik gemaakt van natuurlijke ventilatie; er vindt 
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hd huis. Dit ; ijn 1-..I.KhtL'n JiL' in L't.'n .. h.·rt' bewont:'rson
d,•rZ<lt'Kl'll uok .11 ~e<<lnsl~teerd zijn . 131ijkba.u is bier 
nog steeds h''"" •>plussing vour gevonden. De wonin
gen met gebal~nceoerdoe ventilatie of luchtverwarming 
hebben een zomerstand op het ventil,1tit>Systeem. On
gevet'r tweederde heeft tijdens de zomer bet systeem . 
up de zomerstand gezt't. Een aantal bewoners hoorde 
pas in de loop van de zomer dat zij deze mogelijkheid 
had den. 

HL'I bi1111Wklimnnt 
Met uitzondering van de wuningen van Lindeman, 
Hupm;on en l:lllHD zijn de bewoners (redelijk} tt'vreden 
met hct binnenklimaat \'.ln hun wuning in de willlap~
rt<•dc. IJij IJI!HD en Hopman han)\eoi de klachten nauw 
sanwn met de problt·mcn md de verwarmin);. Bij Lin
dt•nlun vormt Jt• W\Hnlteverdeling tussl!n de k,lmt'rS 
''"" prnb},•,•m. D.Mrn.l.>SI vimkn. net ,\Is bij BI!HD. vee! 
bt•\\"tlll L' f .., lwt h.• droo~ .. Dt.'ZL' kl.1..:ht trl't>dt va,lk. op hij 
h11. htn•rw,\rming ISih·l·.;; tt.•r. JliSlJl. 
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DE MIUEUBEWUSTE VOORZIENINCEN 

Voor de ov..rzkhtclijkheid wordt bij de b..schrijving 
van de t'rvaringen met de milieubewuste voorzienin
gen onderscheid gemaakt tussen drie soorten vourzie
ningen: de wijkvuorzieningt'n, de algt'mene woning
vuur..;ieningen en de typespedfieke vourzieningen. De-

. Zt' laatste categurie hedt betrekking op de milit!ube
wuste voorzi~ningen die sl~chts in een of twee 
woningtypen zijn tuegepast. 

o~ wijh•oor:imillgm 
De mcestc be\vuners vindt!n dat t'r te weinig·grom is in 
Ecolonia. Dit gddt vooral voor de Waterkade. Ook de 
bewoners van Hopman, die i11sprnak hebben gehad bij 
de inrichting van hun plein. vinden dat hier te \vcinig 
gro"n is. De andere groep bewoners die inspraak heeft 
gehad bij de inrichting van de gemeenschappdijke bui
tenruimte (achier De Oude Wereld} is hierover \vel te
vreden. Afgezien van een tekurt a an green, zijn de be
wuners rt!delijk tevreden over de algehele inricloting 
van de wijk. Sommigen vinden dat er te weinig par
kccrplaa tsoen zijn, anderen vinden dat er te vee! auto's 
zijn . Men had graag een iets ruimere opzet van de wijk 
gehad . De ml>cSte b~wont'rs (70 procent) maken geen 
!(ebruik van de JIIIIOI< 'Il>p /,wls umdat dit teveel mueite 
l-ust nf umdat bet w,tter niet schuun is. Net als in ver
gdijkbare wijken in Nederland wordt het atval mas
SJitl g:l:'scheiden. Fracries Jie door Je gemeente ge
schdden worden ingt'zameld, word"" dour bijna ie
dercen apart gt!houdcn. Aileen blik is hier?P een uit
zondering. D.ll de aanwezige voorzieningcn van groot 
belang zijn vuor ht't scheid ingsperct'ntage, blijkt dui
dehjk uit de !age scores van fracties waarvan het aantal 
inzamelpunten klein is <plastic en schuenen}.' 

De voorzieningen in de tabellcn 1 en 2 zijn geordend 
van meest tevreden naar minst tevredt!n. De best gee-

valueerde voorzieningen staan dus bovenaan. Voor de 
exacte percentagt>S wordt verwezen naar de bt>Schrij
ving van de voorzieningen verdt!rop in deze para
graaf. In, de dt!rde kolom van de label staan de belang
rijkste problemt'n weergegeven. 

o~ a/genome woningvoorzienir~gen 
Mt!t de ZOIIPJ(boiltr zijn aanvankelijk vee! problemen 
geweest. Vee! zonneboilers bleken niet te werken. 
Soms werd dit veroorzaakt door het kapot vriezen van 
de collector, soms door een technische storing. Toch 
zijn de bewoners over het algemeen tt'vreden over de 
zonneboiler. Meer dan de ht!lft is tevrt!den ovt'r het 
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2. Tevredenheld over 

ongewrfde /rout als gevelbekleding. De verkleuring die, 
zoals aangekondigd, optreedt word! niet door iedereen 
op prijs gesteld. 1~ een van de deelprojecten zijn er pro· 
blemen met de gebruikte rnilieubewuste verf. Dit geldt 
zowel voor de gebruikte wateroplosbare verf als voor 
de natuurverf. Beide verfsoorten zijn volgens de bewo-

ners niet goed opgebracht. Ook vreest men dat de 
het hout onvoldoende beschennt. De natuurverf 
BEAR is gebruikt verkleurt en geelt a f. Ook over het 
bruikte vurehout voor deuren en kozijnen zijn vee! 
woners niet tevreden. Het hout werk! en is te zacht 
gens hen. Hierdoor twijfelen velen aan de 
heid van dit hout. 
De tuaterbesparrnde douclrekop en het waterbtsparemft · 
let voldoen uitstekend. Nagenoeg iedereen 
deze voorzieningen daadwerkelijk. 
De combinatie wonen-werken slaat aan . Veertien 
woners (14 procent) werken thuis. Acht hiervan 
ben een eigen bedrijf aan huis. 
Over de gduidsiso/atie van de WlEB··w.onin,,en 
bewoners tevreden. De woningen met ho·Ut!SkE~le ltbcou>'ll 

(BEAR, Moehrlein) blijken erg gehorig te zijn. 
te bewoners van deze woningen klagen over 
overlast, zowel vanuit het eigen huis als van de 
Ook de houten vloer van Alberts & Van Huut is 
rig. ' 

ENERGIE EN WATERGEBRUIK 

De v~riatie in de woningen van Ecolonia is zeer groot. 
Om toch uitspraken te doen over het energie- en wa
tergebruik per type, zijn per type een aantal gelijke re
ferentiewoningen gekozen. Hierdoor worden de aan
tallen per type nog kleiner. Het is dan ook vrijwel on
mogelijk om betrouwbare conclusies te trekken over 
het gemiddelde energie- en watergebruik, Uit eerdere 
onderzoeken is bekend dat energie- en watergebruik 
enorm kunnen verschillen. tussen huishoudens. Om 
een betrouwbaar gemiddelde te berekenen moeten 
daarom gegevens van een groot aantal woningen be
schikbaar zijn. Dit betekent voor Ecolonia dat de hier
onder vermelde conclusies over het ene~gie- en water
gebruik zeer voorzichtig gebruikt moeten worden. 
Door de kleine aantallen is de betrouwbaarheid van 
deze conclusies gering. 

In tabel3 staat het energiegebruik van de referentiewo
ningen. Achtereenvolgens staat venneld het totale gas
verbruik en het gasverbtuik voor mimteverwarming, 
het elektriciteitsverbruik van de installaties en het 
huishoudelijke elektriciteitsverbruik. 

Zoals uit de tabel blijkt zijn d.e verschillen tussen de 
woningtypen groot. Ht!t verschil in gasverbruik word! 
voor een dee! verklaard door technische factoren. 
Daamaast zal ook bewonersgedrag een rol spelom. 
Door de kleine aantallen is het echter niet gelukt om 
hier statistisch onderbouwde uitspraken over te doen. 
De meeste bewoners zijn over het algemeen tevreden 
over het gasverbruik. 

Het elektriciteitsverbruik van installaties .vertoont ook 
enorme verschillom. Vooral de luchtverwarmingsin· 
stallaties (BilHD en Lindeman) gebruiken vee! dektri
citeit. 
Omgerekend naar prima ire energie gebruiken ze zelfs 
meer energie aan elektriciteit dan aan .gas. De verschil
len in huishoudelijk elektriciteitsverbruik zijn minder 
groot. Deze verschillen blijken vooral veroorzaakt te 
worden door de gezinsgrootte, de hoeveelheid elektri
sche apparatuur en het belang dat de bewoners hech
ten aan energiebesparing. 
De meeste bewoners vinden hun elektriciteitsverbruik 
hoog. Opvallend is dar de beoordeling door de bewo
ners van hun eigen elektriciteitsverbruik niet afhangt 
van hun lotale elektriciteitsverbruik. Deze beoordeling 
blijKt vooral bepaald te worden door het gebruik van 
de elektriciteitsverbruik van de installatie, ook al 
ben de bewoners daar zelf geen zicht op. De meeste 
woners hebben echter in hun vorige woning ook 
elektriciteitsverbruik bijgehouden. Dit verbruik 
zij normaal vinden.ln hun nieuwe woning blijkt dit 
bruik soms drastisch gestegen door het gebruik van 



installaties. Dit verklaart waarom hun mening over het 
eigen elektriciteitsverbruik niet bepaald wordt door 
het totale gebruik, maar door het gebruik voor de in
stallaties. In het Programma van Eisen van Ecolonia 
zijn ook eisen gesteld aan het energiegebruik. In tabel4 
wordt het feitelijke verbruik vergeleken met vooraf ge
steld maximum. 

Hopman en Lindeman voldoen niet aan de vooraf ge
stelde eisen. Bij Hopman komt dit door het hoge gas
verbruik voor ruimteverwarming en het hoge huis
houdelijke elektriciteitsverbruik. Bij Lindeman wordt 
de overschrijding vooral veroorzaakt door een. hoog 
elektriciteitsverbruik van de installatie. Daarnaast is 
ook het huishoudelijke elektriciteitsverbruik hoog. Het 
gemiddelde waterverbruik in Ecolonia is lager dan het 
Nederlandse gemidddde. In Ecolonia wordt gemid
deld 38ml per persoon per jaar gebruikt. Het Neder
landse gemiddelde is 49ml. De waterbesparende maat
regelen zijn dus een succes. ·Er wordt vooral bespaard 
op warm water. Oil is het effect van de waterbesparen
de douchekop. Daarnaast Iijkt het gebruik van appara
tuur, zoals de vaatwasmachine, de hoeveelheid warm 
water uit de boiler verminderd te hebben. Omdat de 
vaatwasmachine zelf dit water opwarmt, wordt dit wa
terverbruik door de meters geregistreerd als koud wa
terverbruik. 
Het gebruik van warm en koud water is door een pro
blc>em in de bemetering bij BEAR niet goed te bepalen. 
Hierdoor kan geen betrouwbare condusie worden ge
trokken over h<'l effect van het grijswatercircuit. Logi
scherwijs mag verwacht worden dat dit systeem water 
bespaard. 

CONCLUSIES 

Het project Ecolonia heeft vanaf het begin in de be
langstelling gestaan als het project waarin de mogdijk
heden van milieubewuste woningbouw worden gede
monstreerd. 
Omdat de woningen milieubewust gebouwd zijn, 
werd in de media tegelijkt'rtijd verondcrsteld dat ook 
de bewoners milieubewust zouden zijn en zich milieu
bewust zouden gedragen. Ecolonia zou een vrij speci
iieke groep bewoners Jantrekken die het milieu hoog 
in het Vilandd ht-eft staan. 
Deze veronderstelling blijkt niet juist te zijn. In Ecplo
nia wonen zekcr niet aileen milieubewuste mensen. 
Net als in de rest van Nederland wonen er enkele 'mi
lieufreilks', een groot aantal milieubewusten en een 
pilar onverschilligen ten ailnzien van het milieu. Het 
mili••ubesef ligt wei hoger dan het Nederlandse ge
middelde, mailr dat kan ook te maken hebben met de 
hogere welstandsklasse waartoe de bewoners van Eco
lonia hehoren. ln hogere welstandklassen is het milieu
beset mcestal huger dan gemiddeld. Waarschijnlijk zijn 
dt> bewoners iets milieubewuster dan mensen uit ver
gelijkbare welstandsklassen, maar de verschillen zijn 
zcker nit't gruot . Door ht't ontbreken van een referentie
onderzoek is niet vast te stellen hoe groot dit verschil 
is. Ook het gedrag van de bewoners van Ecolonia ver
toont slechts weinig verschil met de rest van Neder
land . In Ecolonia gt'dragen bewoners zich iets milieu
bewuster dan gemiddeld, maar ook dit heeft vee! te 
maken de hoge welstandsklasse. De bewoners gedra
gen zich wcliswaar relatiei milieubewust, maar de hoe
veelheid apparatuur is hoog. Vrijwel aile bewoncrs 
hebben een uf twee auto's, vee! energie-intensieve ap
paratuuren in d,; tuint'n wordt nog regdmatig tropisch 
hMdhout gebruikt. .. 
Vee! bewbners zeggen dat zij zich in Ecolonia iets mi
lieubewuster zijn gaan gedr:~gen . Dit wordt onder an
dere veroorzaakt door de uitstraling van het projc'Ct, 
dt><>r contacten met milieubewuste buren en door de 
hocveelheid in forma tic over milieubewust wonen. 

Tabet 3, Gas- en etektrlclteltsverbruik van de referentlewoningen (per )aarj, Hat 
gasverbrulk voor rulmteverwanning Is omgerekend naar 300m' wonlnginhoud en 
gecorrlgeerd voor graaddagen. 
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Tabel 4. Vergelljklng met programma van alsen. 

: maJdmaal :: ~· ; :·.> ;~;~at; . 

energiegeb~ik'·:· · energiegebruik 
·volgens PvE ,:·<; (per m3 woning
' (MJ/m3) ·. · ": ;. · ... inhoud) · 

. BBHD ' ·: i.':;.:' •: .. . ·: energie- , .. 
· · · : ·extei\Sivering 

· ~; :~. 
Moehrlein : ,.. :: '· . imergie- . · 

... ; :··. :· '/·: ·· .. extensivering 

Hopman .. :;>:.:;-:,;-:: . ·. energie-
·, :.: extensivering 

BEAR integraal 
.· ... ; .':_;:,( :::· • ·· ketenbeheer 

"t , ·! ' 
Alberts &; vH · : . integraal 

· · ·'· "· •, ketenbeheer 
. · .:.,'. ! .. 

Lindeman 

... ' .. 

WEB 

ArchiServic~ ' 

lntegraal 
ketenbeheer 

kwaliteits-
. bevordering 

kWaliteits
bevordering 

kwaliteits
bevordering 

220 211 : 

220 193 

220 24o 
·· ·. : • : ~· I 

300 266 

300 288 

300 311 

300 253 

300 260 

300 181 
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ORKING ENVIRONMEI\. 

ulti -use build ing, 
Frankfurt , Germany 
.:, · :~ ::::s 
Eble & Sambeth 
c~ . : c-s......, 
Lay la Da w son 

r;--, 
t;.., :' 

The O k o -haus. Kuhl AG ' s building 

near the centre of Frank fu rt , 

incorporates a va r iety of energy 

conserv ing devices that a re related to 

each other by a s ub tl e spat ial sense 

and soph istica t ed softw are . 

~~:":~'ll~,~'";~~!ll!!!~-~ 1 So:-e; ·,.,es rt rs o'1 !y by cha~ :e t'1at 

•••• ... .-

ex~e~ ~~··:~ e:"l:a : sc~e;nes see t ~e l1g:-;: of cay 
K0:"l ~ AG. ;he Su!"v iv ~~g p~c;:>e r :y a:m of the 

Co"'""·~" : s: ;..ssoc•a: •on o' Wes: Gerrr.a"Y. 
p rev ·o~s i y o::~.ed a Fra·.Uurt city centre sr:e . 
Th·s S!ood · ~ :he way of :,-,e Com,.,...erzba..,< 's 
p:a.,s fo· :·.err Foster to·: .. er 1.:.R r,:ay 19921 So 
a ~ cg'ee~en: was reac~ed w~e :eby the ba ~f. 

\VOu'd ;>ay fo' a su~s: . t ~:e Ki;hl :.O.G :> ~ ope!":y m 
e>.c:,ar.;e !o' the co·,e : ~d s ~ : e Ki..!"'.: AG 
s~ 1 p ;.; ~ e:~d : ~. a: t !'1e 1~ ~e ·.·· :>u t: C .~g . to: 30 t e~e: ~i 

o•gan.sa: •o:;s rang .ng ~: om CARO. t'1e 
v:o~ker-owned co:r.pa;~r t:"lat pr ir.:s :ne 
Taqeszettung oaily ne~·.· spaper. iC feminist 

g·oups. doctors' surge" ES ana G·een 
assoc;at•ons. ~hould be a n·.ooe: for future 
env :ronmen:aliy aware p:a:es o! wo•k . 

Eco:og•cal build•ngs 1 n .Germa; ~· r.ave often 
bee!'l de~1deC as 'muse: , a:cr .• :ec t J ~ e · . w 1th 
heavy · ~atu • a f' wood detarling ev:>~ •ng teu:orHc 
forest mythology, borderrng on k: :sch and 
cas t1r.g o shadow over much v .. · el : ~ ~ ~ ; e:tt ioned 

acttvlty. A~c~ i!ecture is i nterve~~ ~on . In 
ac~ iev ing a ba lance wrth the natu:a l scrences rs 
tt necessary to disgutse rr.an-made s:ructures 
w rth romant icised images of r.a:ure' Eble & 

Sambe:h consciously so"ght to avo•O this in 
their desigr, to: Kuh! AG wn,le tne O<.o-Haus IS 

recogn:sable as ecologica i a :c~ : : ect ure by rts 
st rateg.cally placed glass 1aca:ies. fortress wa 'l ~ 

and roof garden. curves and asymme:ry have 
overcome the cfums•ness o1 many o:her 
ecolog ica i designs . New param e:e•s ca li for a 
new aesthetic. 

The area rn whrch the buitdrng s:ands. bes•de 
the eteva:ed West Ba:1nhof ra ilway in a no 
mans lando! small indus:,.es. is earmarked for 
m rxed-~se development under Fra'"\kfurt' s 1988 
c::y pia~ . As a 1orerunne: of fu ture standards. 
the O<o-Ha.Js rs o:1e o1 two p rojec:s. the o:her 
be ing a" adjacent kinde rgarten. tna: Mve been 
so far comp!e:ed. 

The pract ·ce . Eble & Sambeth. was invited. 
w ith thrEe o:her arcr.:tects. to subm•: oe~t hne 

p:ans for the bC~ iid • r. g ac.d ''' 0" the co-nmission 
,r, la te 1988 Eole & Sa"1'1oe:h has a r<.:putation 
!or CO:":'"ir.'l •t~en : ~o e- nv . ~ or-.~e n ! a'1d ~.:se ~

fr •e:'ldly arc~ . ! ectu: e T~e p·acttce·s e>.perience 



Nonn·w P~I ;orner 
2 
From • l • v~tf'a r;iilwa ·f 
l 
A ~:»ol of :•le:er•~ •S tulfed 

' 
Tl'le mass o l tne south co•ner•l!:)ry 
dom;n,a :~ s the :he tong el~t ... a: •:l" 

5 
G:.J :ed root over p:.az:a 

:Jves (le:.- ;1 ol c3teter i.J .,.. , ,h •·· l :l ol 
sou ln C'J"Sit'•.ll'.l' 'f l:l'en ,nd 
1 
lns •de S 

1141 
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M ulti-u se bu i ld i ng . 
=ran kfu rt , Germany 
-·chc!ec:s 
::ble & Sam beth -. 

r.o .. ·v S:)O!"\S over i 2 yea~s .n ho~s • nS. 

co:nmerc ;a: and cu!!ural p:c!ec ts in Germa!'ly . 

'NerO:. on t ~. e Oko-Haus s.te s:aned 1n Spru'g 

1990 ar.d :he te:-lants r.ad ""oved "' by 
1>/.ay 1992. T~.e bvi!d.ng CO:-lS •s:s o! four 

J:"\terconnect•:"lg par!s : a greer.ho'Jse . en:~ance 
foye' Md .r.-~. o:.:se res:au,ant wh1ch together 

p·ov•de < b~"er zoc.e 10 :~e stree: anc :allw ay, a 

seve:"!·!~o~ev off·ce vv:ng · d sn-.a!!er greenhouse 

p.azz<: o"''C a :~. ·ee-s t c rey blcck . I v•s•tec the 

b~• 'd • n~ ('ln one of ,the ncnest days l~ • s 

s~mmer 5.-r:::lf oslngly tne m ocro-c r. ma:e IC. a'1d 

a~o .. mc t"e !:lu rldcr.g rema•n<e:t co:T.!or:cb!y 
\",· a~m: !"\C? C•' C"ula t .ng acr Sr."'el: O' fo l.age , 

~ : ccr. l : n~ ,·, · e:e~ and r~s!l . ng :ecves fo :r-, e: an 
a~' a: ba:kt;:ro.J"ld . 1: se~me~ re,.,.,ar;..;;o:y 

peacefu: ~o · 2 v\:ork ;!'"lg envcronrr.en t 

Space t-.eat• ,..•9 •s provcded by P2!S:, ·e so'ar 
energy a"'d re:ycl•ng heat ~ rco ... ced 1::"'1 ~ne p ~ tnt 

sh~? l.'S •~g a neat e).ct-.a:'lger and gas·! : ~ed heat 

p~m;> Ccmp·...::e! s •mu l at . ~:"': ca rr:e'J ou: by 
E BOK. cc'T.p~:er consu!:ar-: ts sr;:> ec,at•s•ng 1n 

fea s•Oii •:y s!uc ~es fo t ecolog•:al p:oiec:s. t-.as 

p:ed•c~ec tr.a: l!'"hS co~·b• !"'· O:•on "'"·•I! p ~ov•oe up 

to 9:> per ceo.: of requiremer.ts . t.. gas-fued 

boiler to;:s up the system w~.en necessa,v. 

Natu:a! a• t dyr.am•cs. ass:sted by a me~han:cal 

~an . mt:.. \'\'arm a•r garnec frof':i the la~ge r so~:h

fac ing g reenhouse vv•th cooter a•r col!e::ed in 

the s:"'ilaller nortr.-factng greenhouse . 
Re!:ect ive m irror slats deflec! away from the 

g:asshouse r oo~ 90 per cer.t o! :he st rong'?st 

summe: rc ys, b:.~t d• :ect :r::o :.,e i~.: e~ •o r tt".e 

weaker lov-.· O:"''g le wtn-ter sun Eiec!t:J"i•Caily 

rr.a~agec !Ef":"', :)e ~atu r e ser:sors c;:;er. a!"'.d clcse 

1 sec t•O:"''S c! : ~e g ~css to r£:-gu!ate v e~ ! ~:a:·o~. The 

•nterr.a: g:ee:"l~O:.;se t err.pe·.a:u ~ e s~ould never 

!all below f:..·e degrees Ce l s , ~s or r;se abcve 35 

Both c·eer.ho:.Jses also co:-ltflbute towards 

the ctrc~:a~ed atr 'oL.a ll:y ih•ck p lanttng boosts 

the oxygen cor-nent o! the a" and filters out 

carbon d.cx•de . A s! rear.1 10 the southern 

g•eenhot:se a~c a water cascade hum·dtfy a~r 

recy:led !rom :r.e p:tr.t.ng wc~ ;.,s . 

A Breck He•:: ;;ower p:a'1t . w~·11ch wo., ld havf 

prov•oeo t>o~h to~ u;::l spa:e hea ~ ·ng a~d 

eie::tt~C t ty by burnmg Q3S to run a generator. 

was rejected or. the g~o_:nC's of ca::>:!al cost a no 
lack o! space Tt-.e i~ves!:":"'le:-~i ,r, roo~-moun t ed 

J;hOto·vo:!a ec pa:-~e l s fo~ po\·: er pro·1ed 

uneconom•:a! tn re la:ion !C ~ea · •. memefi~S. so 

electriCI!y 15 suppl•ec by the :o:al power 

cornpar.y 5u~ wt: htn !he tu•ld:ng va : .ous 

measu~ es have Oeer. s;::e:•f.ec to i~.;:>rove user 

com!ort. !or Jns:a!"''ce pro:ect.ve ca:>!e conduits. 

wove'"\ co;:>pe~ CO:"''duc:o•s an= extra ec ::hing to 
reduce ete-qr•c a~d ~.agr'tf ti C f,e iCs. c '1a~g ing 

the atr v1t:h pCSti:lv£:- c xy;en tOns to c ::M;:>e~sc ~ t' 

for negat1ve 10r.s goven of I o·; office m;;:h,nery. 

and the use of e'1ergy-savmg 01CI"J> f~!l-

5pectrum hG~t·"'~Q . 

The v.· ate ~ sys:em comb,~es ra :n-v .. ate r. 

f1lte,red :hro'-'gh rooftop ;: :ar.: bees ar>d 

collected tr. h'\'O :J~en a1r p~nos . a r:d ~tty matns 
,-,·ater ptpe:l .r··. :c a ~ :.mde~gro..:'l::f c•s te!n . Rain ~ 

water from :ne p:;nc at t;,e ! r c:-~: of the build1ng 

IS used for f it..:sr .. ,g lc"c ~ o · l es . a"':~ there a ~e 

p:ans for \ .... ·c~e~ tr. t!":e po~,c a: t~e bacr. o! the 

butlotng to be \,;sed •r. ~he ac :a~e~t 

k inderga· i e:~ fo: ·.· .. ·ate· play ! ea:~ ~ es a~ter 1: !":as 
go,e througr a !'..:r : !"'.er v ege:c ~. :Jr, and c;ra vel 

f titer . Ma:ns "" a:er is use::: fo r wasr. .ng 0'1d 
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Multi -use building, 
:=rankfurt, Germany 
..:..- :: ~ . :ec:s 

:ble & Sambeth 

"'oorH'I cons~rv;uory . 

1.}- lJ 
.-.o ~o~lh con~.ervo1tory 

·:.-;· ,;•-;, 
. • .:. ·:t; ' i'::' ' !..:.. f." t· .. ~~ :>:·;:.! 
"~. i ( (.. : ::~- ~;, . ., :.-... ·. s: · 

·e =- :s 
:. S,;-· :.~-:- .:- ~9e~ 

Sc"·t-- ... ~~e · 

_;: .-.c£ .:. ·:-:e=:! 
-l-s ~c :: Ee· -

· :eJ:. ·e~ :;e! .;:'t-r 
:.- -. t! Sc~ :: to· . ~.o;!e • u .:. 
· ::esf·er 

· t Et t- -G·,H•::>t-'t>' ~,e ·te· i_ :- -~t-· 

· ·; Se·.· :.?~ !r.; ·etf·~ 

- . ·c S:::·!'e· S:.::;a·: 
:3 £n9 ·eers 
t-.·g~s F..:.- .. ·.es Esse
. .-. !.~.-.-:8~e· s 

.·:: ce:-:-e · 
.. ·e·S -- .. :.,:•='" Cc-:s ..: ·:a ..,:s -

a•onometric from south 

dr1:1k1ng. and supp~ements the tvvo ra i n-wa~er 

ponds tr.t1:-nes of dro.;g"n . 
~ x;e,c.al br;ck w all s . 500 mm th;ck. act as 

Siorage hea ~ e fS and prov.de a ten-.perature time 

tag: ciay pot1nser<s in :he concrete sta bs 
1ncrease ir.su!ation and lhe interna! and external 

plaste•ed walls act as a breath1ng sk1n. Floor 
covef!rogs are lonoleum w 1th a~ mm cork 
under ~ a y and quarry tdes . A ~umm•um claddtng 

......... as no t !he a rc~ttects' f•rs t cho•ce for the 
curved roo' . _but wood shingles had to be ruled 
out for for e sa'e;y reasons and the alternat ives. 
z,nc o~ co;:>per. d•SSolve •n ra m·\•Jater and lead to 
sod conta'1linat•on . 

The archotects' sta ;ement tt·.at mater;a1s we'e 
cha ser. a~:e r an evaruat,on of reneweble 

sources. loie span. recycling. an·d poss1bie 
hea:th Side e-!fect s. is praiseworthy butt he 
fac tors c;sed as a base for these decis;oros are 
ro ot absolu:es . They depend on economic and 
po! •t 1ca1 st ructures . Who ouest ions these> 
What.d i s; 1 ngu1s~.es eco-architectu re is 1ts 

complex int e ~aC tton and multi-funct,onalism . 
Landscaping, for example. IS an integral part of 
tO,e burld1ng serv1ces. a recreat ional and 
ces:het ic mgred:ent 1n the envi~onment. The 

su::stra:a o~ the roo! p:ant .ng beds hold enough 
moist:.J ' e to avo1d the need for extra waterorog. 
f1 l:er t!)e rain·INater and insu!a;e the build ing . 
The wooden foo:b fldge over the pond lead,ng 

to the entrance. the greer.hoCJ ses wh1ch are 
mair. ci rculatiOn route s a"'d 1 500 m: of grass. 
b:.:shes a ~d trees in the roof garden a•e part of 
the build;ng users' eve•yday experience . 

The unust.al cor.tractua! backg:ound to 6ko

Haus has meant that the a r c ~.~ec!s have 

rece1ved no t.-. anc,al prog·ess repons . The 
cl1ent 1S the Comrr.erzb3nk and their f.nancial 
managers repon 1nterna lly whole the owner of 
the projec: is Kuhl AG . It has not been poss1ble 
for the arch 1tec: to !C'1ake cons idered decisions 
on where to save. or spend more. during the 
developncen; of the des;gn and site work. 
Economies ,-,ere se1zed c:pon by the cl ient 

w1thoutthe archi:ects being able to re-allocate 
resu1t:c.g sa v1ngs elsewhere. The estomated 
cost o~ the 10 793 m' buiid ing, includ1ng the 
~OC>O m' site. structure and circulatiOn areas. is 
over OM40 m;li1cr. but the ofk1al f1gure has not 
been released. 

Feedback StCJdies are a cas CJalty of this 
a" angernent. Kuhl AG are i~: erested in such an 
ongo1ng study but lack the resources . The 
Comn-ierzba nk's onterest1s confin ed to the 
wo,d;ng of the contract. Students are 
rumou,ed to be in:erested butt he architects 
have r.ot been g iver: any de;ails Klaus 

Sonnen moser. the project architect. who 
spends a lot of t ime nowadays conducting 
part ies of 1nte,r.a1ional architects around the 
b•J1Id1ng. repor;s that user react iqn has been 
apprec,at ive. Ur.fonuroa;ely subjective views. 
w 1:hou: scient1k and fonancial fac t s. wil l not be 
enough :o conv1nce prospe:tive cl1ents or 
influence general standards. 
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Afbeelding kaft: 
'The disintegration of the persistence of memory', Salvador Dali, 1952-1954 

'De commissie verklaart dat deze reader op zorgvtildige wijze en 
naar beste weten is samengesteld, evenwel kan de commissie op geen 
enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de info rna tie.' 

'Niets uit deze reader mag, op wat voor manier dan ook, gereproduceerd 
. worden, zonder voorafgaande toestemming van de betreffende auteur~ en/of 
uitgeverijen.' 
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