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Voorwoord 

De uitspraak II Wij lenen de aarde van onze kinderenll hebben wij 
ons ter harte genomen. Wij gunnen toch allen onze kinderen en 
kleinkinderen een goed leefbaar en gezond milieu. Ook in het , 
bouwproces dient zuinig te worden omgesprongen met energie, 
onvervangbare grol7dstoffen en het mil!eu. / 

Ais een van de grote bouwrealisatoren vinden wij het 
dan ook hoog tijd dat er milieubewust gebouwd gaat 
.worden. Zo hebben wij het initiatief genomen om het " . 
Bouwinitiatief MilieuFondsop te richten. De eerste 
aktiviteit van dit Fonds was devraag aan Prof. 
Mag.lng. P. Schmid van de faculteit Bouwkunde van 
de Technische Universiteit Eindhoven om een weten
schappelijk onderzoek te verrichten naar milieu
bewust bouwen. 

In"dit onderzoek dienden de volgende aspekten aan 
de orde te komen:' 

Schaarste, hergebruik en milieubelasting in de" 
volgende fases van "het bouwproces: 

Winnen en verwerking tot basisprodukt. 
. Verwerking tot eindprodukt, inklusie.t transport. 

Het produktieproces op de bouwplaats .. 
Opslag selektie van milieu- onvriendelijke 
materialen op de bouwplaats. 
De effekten op het woonkomfort en de gezond
heid bij het gebruik van het gebouwde. 
De milieubelasting bij het amoveren van het 
gebouw, zoals milieu vervuiling, regenereer
baarheid of zelfs hergebruik. 

Deze aspekten zijn onderzocht voor de meest gang- " . . 
bare materialen en konstrukties voor woningen en 
utiliteitsgebouwen. 

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit 
rapport. 

Om de onderzoeksresultaten eenvoudig toegangkelijk 
.te maken hebben wij de schaal van aiM (Bouw 
InitiatietMilieunorm) geintrodu"ceerd. Deze schaal 

geeft per materiaal een waardering in punten van 1 tot , 
10, gebaseerd op aile in het onderzoek betrokken 

'. punten. De waardering van de belangrijkste materia
len zijn in tabellen opgenomen. Hiermee is het moge
lijk om totale bouwmethodes onderling in punten te 
vergelijken, welke de mate van milieu-vriendelijkheid 
uitdrukken. 

De Bouwinitiatief Groep zal bij de realisatie van haar 
projekten de resultaten van dit onderzoek verwerken. 
Het Bouwinitiatief Milieu Fonds zal zich ervoor inzet- . 
ten dat ook aile andere bij de bouw betrokken organi
saties op de hoogte worden gebracht van deze 
resultaten; en bevorderen dat ook zij hieraan konse-
kwenties verbinden. " 
Dit onderzoeksresultaat zal dan ook een belangrijke 
aanzet zijn tot niilieubewust bouwen, zodat wij zeker 
wat het bouwen betreft de aarde beter aan onze 
klnderen kunnen overdragen danwij haar van onze 
ouders kregen. 

Door de aankoop van dit rapport heeft ook u hieraan 
een belangrijke bijdrage geleverd. Een deel van de 
opbrengsten ~it de verkoop van dit rapport zal door 
het Bouwinitiatief Milieu Fonds gebruikt worden voor 

: de voorlichting over milieubewust bouwen naar de 
bouwwereld, en voor de dekking van de extra kosten 
die gemaakt moeten worden bij de realisatie van 
!TIilieu-vriendelijke bouwprojekten. 

. Direktie van de BOUWINITIATIEF GROEP 
Eindhoven, april 1989 . 
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i In,leiding 

Het rapport dat voor U ligt, is een verslag van 
" , 1. diverse UteratuurstiJdies aangaandehet milieubewusf 

bouwen en '. " . . 

2., ervaringen die reeds met projekten en gebouwen, die· 
"aan mens- &milieuvriendelij,ke eisen voldo~n, zijn opgedaan .. 

· ,,'" . " .. ' \.'v - . 

Achtereenvolgens wQrden de relaties tussenmens & milieu in 
, het algemeen, tussen bouw& milieu meer'specifiek, en ten slotte 

. ~ 

· tussen mens &bouw behandeld. <, e.. • .. ' 

. \ 

Na het derde hoofdst~lk volgen suggesties v,oor het milieubewust . 
, '.bouwen'in de vorm van richtli]nen en voorbeelden. Het zal 

blijken" dat bij een milieubewust gebouw uiteindeHjk "juist de 
· beworier en gebruikerbaat ial hebbe(l en dit betekent op lange 

, •. terrrlijnook profijt vohr aHe bijde bouw betrokkenen. 
. ". -. ~.:-. "- . 

I 'Het zal duidelijk zijn, datdit:Ondeczoek een'eerste aanzet'vormt, . 
. om de'm"ees! dringende vragen in de praktijk, te beantwoorde'n, , 

, ", .. ' maar ook tot noodzakelijk verder onderzoek, De grote urgentie . 
van de aktuele milieu- en mensbedreigende gebeurteniss~n '. 

'rilaakt een snelleimplementatie en ~erder onderzoekdan, ook 
dringetid nodig. , '~ '. . . . . 
Toch kl,mnen d~ hier gepresenteerde grondslagen er:liIl4straties. 

, . de eerste konkrete stappen inde richting van het milieu-beVl(ust ' ~ 
~ bouwen nu oqk in Nederland:.-mogelijk maakL' \ .. 

. J.' 

. ) 
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7 -------? 1. Mens en milieu 

. 1.1. Qe mens in het milie,u 

{)e mens aJs bioJogisch wezen, is volledigafhankelijkvan de 
'\ . 

leyende natuur. Hij betrekt hieruit onder meer aJ zijn voedsel: hij 
is een onderdeel van het ekosysteem. Mede onder druk van 
omstandigheden en verschillende bedreigingen heeft hij zijn 
kreativiteit en intelligentie gebruikt om de natuur de kultiveren, . 

I :eneinde zijn voortbestaan, veilig te stellen en komfortabel vorm 
Ue geven. ,," . . 

Dit niet aileen. De moderne Westerse me;lS neeft, om 
aan zijn schijnbaar onbeperkte (met name materiele) , 
behoeften tegemoet te komen een technologie 
ontwikkeld en een indl1Striele,samenleving 
opgebeuwd, die wordt gekenmerkt door exponentiele 
groei, die in toenemende mate beslag legt op de 
natuurlijke bronnen. Het wordt steeds duidelijker, dat 
dit in sterke mate ten koste gaat van het natuurlijk, 
milieu dat echter de eerste voorwaarde van ons • 
lijtelijke bestaan vormt. 

Uithet volgende cit?8t, {jat werd ontleend aan een 
brief bestemd voor president Nixon, geschreven 
namens vier traditionele Hopi-Indiaanse dorpsleiders, 
spreekt een diep beset van de noodlottige situatie: 

'De blanke man heeft, door zijn ongevoeligheid voor 
het gedrag van denatuur, hetgezicht van Moeder ' 
Aarde geschonden. Het gevorderde technologisch 
vermogen van de blanke man is ontstaan als gevolg 
van zijn gebrek aan eerbied voor het geestelijke pad 
en voor het gedrag van allelevende dingen. Het 
verlangen van de blanke man naar matarieel bezi!. en 
naar macht heeft hem verblind voor de pijn die hij 
Moeder Aarde heeft doeniijden door het zoe ken naar 
wat hij natuurlijke bronnen noemt , .. ' 
En verder:' 1 

'De Grote Geest heeft gezegd niets van de Aarde weg 
te nemen, geen levende dingen te vernietigen. De 
Grote Geest, Nassau'u, heeft gezegd dat de mens in 
harmonie moet leven en het land schoon moet 

houden vQor de kinderen die'nog komen.' 

De laatste jaren is het verschijnsel 
milieuverontreiniging als wereldomvattend probleem 

. veelvuldig, hard en duidelijk naar voren gekomen. 
Niet aileen symptomen,zoals voor iedereen 
waarneembare luchtverontreinigingen gevaarlijke 
gaten in de ozonlaag, maarook vele gevallen van 

. massale sterfteonder bepaalde diersborten en 
allergieen bij grote graepen mensen hebben sterk de 
aandacht getrokken;. 

. \ . 

"Nein - diesmal mach en wir es ohne lVIenschen!" 
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De gevolgen zijn niet slechts plaatselijk, maarook op 
wereld-nivo. Zo 6estaat het gevaar, dat het 
wereldklimaat zal veranderen als gevolg van 
verhoogde koncentraties van kooldioxyde en vaste 
deeltjes in de atmosfeer. De ocean en worden vervuild 
met organische stoffen, metaalverbindingen en 
andere afv~lstoffen, zoalspesticiden die zichophopen 
in de voedselketen. Het is duidelijk geworden, dat de 
milieuverontreiniging het hele systeem van het leven . 
op aarde bedreigt. 

~ ,~ 

1.2. tlet welbevinaen en de gezondheid van de mens 

'. 
Het zal verder duidelijk zijn, dat het we/bevinden en de 
gezondfJeid van de mens in gevaar zijn door de ' 
milieuproblematiek. . 
De belangrijkste behoeften van de mens worden ondermijnd door 
aantasting van zijn belangrijkste levensbehoeften. . " 

. fEen levensbehoefteis lucht. Ademhalingsproblemen, 
reaktiesvan slijmvliezen (of erger bijvoorbeeld de . 
giframp in Bhopal, India), zijn de gevolgen van een 
kombinatie van weersomstandigheden en uitstoot van 

.industriele chemische verbindingen. 

Qen andere levensbehoefteis water. Er zijn _heel wat 
machinale en chemische b~handelingen van 
gewonnen water, dat vrijwel overal verontreinigd is, 
nodig om het drinkbaar te maken. 

,Verder steunt onzevoe'dselvoorziening op exploitatie 
(van grond. Gifstortplaatsen, chemische bemesting en 

overbemesting zijn een paar problemen die een ' 
,gevaar vormen ~oor deze levensbehoefte. ~ 

Lucht, water en grand kunnen bovendien belast 
o worden met radio-aktieve straling. De vele 

kerncentrales in deze wereld maken de kans hierop 
groot met aile nadellge gevolgen van dien. 

Rekreatie is een behoefte die onder andere 
afhankelijk is van de schoonheid van een landschap, 

frisselocht, rust,.natuur en dergelijke. Stank, lawaai, 
drukte en een niet harmonische omgeving zijn 
verschijnselen die de mens psychisch belasten. 
Er lijken tegenwoordig s~eeds meer nieuwe ziektes te 

r ont$taan ten. gevolge van voornoemoe 
verontreinigingen-die over ons komen. 

, Het welbevinden en de gezondheid van de mens is 
ernstig in gevaar .. 

{HH 

~ •. "'K 

o M ",<,. JI. 0 KO)"M'O I 
-'-'-'~:.:.....:.JL:..:.:.-~:....:....:::.J 

, 



. f. 

9 

1.3. De mens binnen de gebouwde omgeving 

" In het v(Jorgaande is eerfbelangrijke levensbehoefte niet 
. vernoemd:wonen, een 'las l om ~ns fe beschermen tegen 
fysische invloeden van buitenaf. De gebouwde omgeving en 
ruimte beschermt ons tegen regen, zon,. koude, warmte, wind, 
enz. We voe/en ons veilig met een dakbovenons hoofd. . 

Maar is ook deze levensbehoefte niet in gevaar? Is 
ons eigen h~is geen vijandJge omgeving.gewOrden· 
door allerleimilieu~onvriendelijke invloeden? Oit lijkt 

,JDderdaad het geval te zijn. Materialen' (zoals asbest, 
1 kunststof, spaanplaat enz.) waaruit onze gebouwde 

"GmgeVing bestaat zijn vaak zelrde verontreiniging 
waardoor ons welbevinden en onze gezondheid 
gevaar lopen. ' 

.'----,--~-~~--"---o-' '. . ..' '. . , 

De bouwfysische eigenschappen van veel 
bouwmaterialenzijn veelal dermate slecht, dat het .j 

binnenmilieu vervuild wordt en blijft met.de 
afvalstoffen die wij zeit uitademen en met stoffen en 
velden afkomstig van apparatuur en i~stalla~ie. 
Het bihnenmilieu wordt beheerst door hat, 
mikroklimaat dat hoofdzakelijk afhangt van de 
materialen waaruit het gebouw best~at. 
Radioaktiviteit van bouwmaterialen is een verschijnsel ' 
dat ook vervuilend is voor het binnenrnilieu. Ons 
welbevinden komt iri gevaardobr civervermoeidheid 
en lusteloosheidj en onze gezondheid is in gevaar 
vanwege een gratere kans b.v. op kanKer. 

Naast de verontrejniging van het binnenrnilieu zijn de 
materialen waaruit onze gebouwde omgeving bestaat 
vaak schadelijk voor pns buitenmilieu. De oorzaken 
hiervan zijn te vinden in de winning van de 
grandstoffen en vooral de produktie van de . 

. ~ouwmaterialen. Oit zal in het volgende hoofdstuk 
besproken worden. 
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2. Bouw en milieu 

2.1. Milieu, ekologie en de bouw ' 

Het feit dat de mens zeit dee/ van de natuur is en in die 
hoedanigheid hiervoor verantwoordelijkheid draagt, wordt ook in ' 
architektuur en plan%gie steeds meer erkend. Het is_ 
gemakkelijk te begrijpen; dat bQuwen, net zoals elke andere, 
menselij~e aktivitelt, tot la,sf van de natuur kan zijn. Was het 
vroeger de natuur die de bouw- en leefvormen bepaalde, nu Is 
de bouw- en leefvorm, verbonden aan een grote 
bevolkingsdichtheid, verstoorder van de natuur geworden. 
Als de ontwikkeling van de techniek niet de grote speelruimte' , 

- voor het bouwen mogelijk maakte, zou het ekologisch systeem 
aan de basis van het levenen van net bouwen /iggen. 
Op deze manier leidt 6nze welvaart ertoe dat wij ons 1r1Oeten 
bezinnen op bouwmethoden en -technieken,die beter passen in, ' 
het ekologisch systeem: het bio-ekologisch bouwen. 

, De tec~niek staat niet tegenover ekologisch bouwen. Techniek 
kan een basiszijn bij de bntwikkeling van het ekologisch 
bouwen. 
Technologie kan een UI~stekend hulpmiddel zijn bijhet benutten~ 
van natuurkrachten. De gebruikte techn%gie moet echter altijd 
overzichtelijk blijven en met het plaatselijke ekologisch systeem , 
harmonieren. .' ~ 

(}kologisch bouwen betekent ondermeer: 
- ilieu- en' energiebewust kiezen van situatie, 
gebouwkoncept, materialen; installaties; 

, - energie- en grondstoffl:ingebruik voor het bouwen 
zeit minimaliseren; 
natuurlijke systemen en regenereerbare bronnen, 

,zoals zonneenergie, natuurlijke klimatisering, 
planten gebruiken; " 
,materialen gebruiken. die gunstig zijn voor het 
binnenmilieLi (b~v.' zo min mogelijk kunststof
afsluitingen) ; 

-de natuurlijke omgeving stimuleren-door een tuin; 
het gebouw in het landschap passen, I 

De belangrijkste kriteria voof milieubewust bouwen 
zijn dus 

-

" 

- grondstofkonsumptie; In dit hoofdstuk worden deze kriteria,onderzocht naar. 
~ , - .;, . 

- energiegebruik eo de manier waarop zij een plaats vinden in, onze 
- milieuverontreiniging. huidige maatschappij. 
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~.2;' Grondstofkonsumpti~ . 

De aarde biedt een ruim assortiment aan gron(Jstoffen. Oeze 
kunnen in twee groepen worde.n onderverdeeld: 

r 1. grondstoffen die niet af uiierstlangza~m doar de . Vervalgens zullen verschillende materialen die vaor 
l.aarde geproduceerd worden; • • . het bouwen vanbelang zijn aan de arde gesteld . 

U. grondstoffen die de aarde jaarlijks voortbrengt, . 
zaals hout, vias, kato~n, riet, enz. 

'=.' 

, De. eerste kategorie valt weer in twee groepen uiteen: 
- de beperkt vaorradige grondstoff'en (e.nergiedragers," 
. metalen e.d.) en de ruim voorradige grondslaffen 

(natuursteen', zand, kalk, enz.). 

worden. Behandeld worden de toepassing, het 
'. energieverbruik, afkamst en produktie. . 

Achtereenvolgens kamen aan bod metaal, kunststof, 
natuursteen, grind, land; klei, hydrauli'sche . 

. verbi~dingsstof, kunststeen, glas en hout, .~ . ~ 
,..' 

. " 

8eperkt voorradige bouwstoffen 
Staal' 

, In de bouw wordt van aile metalen staal het meest ., ~ 
gebruikt .. Het wordt hoafdzakelijk verwerkt in centrale
verwarmings-installaties, kozijnen, ramen e~ 
draagkanstrukties. 
Bij goedekanservering kan een graat [edeelte van 
staal weer opnieuw gebruikt worden (recycling). . 

. Nagen,oeg geel1 hergebruik is mogelijk van staal in 
gewapend-betonkanstrukties. . . 
Staal wardt verkregen door ijzerer::ts tot ruw ijzer om te . 

,smelten. Bij dit prQces, dat plaats vindt in hoogovens, 
zijn als brandstaf en reduktiemiddel grote • 
hoeveelheden cakes nodig. De cakes die nahet 
smelte~ in de vorm van slakkelJ overblijft, wordt doa( 
de cemel1tindustl'ie als grondstof voor de . 
vervaardiging van.hoogovencement gebruikt. In 

" .," 

geexpandeerde yorm wordt de gemalen slak als 
isolerend toeslagmateriaal in betonkonstrukties 
toegepast. . 

.' 
Behalve de energie die nodig is voor het smelten, 
vergt ook het verwerken van ruw ijzer tat staal en het 
walsen tot handelsprofielen nog.aaniienlijKe . 

• hoeveelheden. . . . 

" ' 

Voor zover staal niet door beton ommanteld wordt, of :. 
anderszins goed'beschermd wordt, is het oflderhevig 
aan korrosie: De stoffen die staal tegen korrosie 
beschermen zijn sehadelijk voor het milieu. 
Desalniettemin korrodeerd doorlopend een grate' 
hoeveelheid sfaal in de wereld. " 

, I 
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Aluminium 
Na staal is aluminium in de bouw het meest gebruikte 

fmetaal. Vergeleken met staal heeft aluminium de . 
volgende technische voordelen: het soortelijk gewicht 
is lager, er is een betere weerstand tegen korrosie en 
het is gemakkelijk te profileren. Een nadeel is echter 
de aanrt;lerkelijk grotere vormverandering die het· 

, gevolg kan zijn van ~elastingen of grote . 
\ temperatuurschommelingen. In de bouwsektor neemt 
I . . 

I het gebruik van aluminium zeer snel toe (gemiddeld 
\10 % per jaar). 
Aluminium is op aarde ruimschoots aanwezig: acbt . 
procent·van de aardkorst bestaat hieruil. Ais winbare 
grondstofis het echter slechts beperkt voorradig. 
De belangrijkste vindplaatsen voor aluminiumerts 
(bauxiet) zijn Jamaica, de Sovjet-Unie, Suriname, 
Frankrijk en de VS." 

\De eerste fase bij de fabrikage van aluminium is een . 
~hemische bewerking. Met behulp van bijtende soda 
ontstaat uit het rood, geel of grijs gekleurde bauxiet 

. / een zuiver aluminium.oxyde. De tweede stap bestaat 
uit het vrijmaken van het metaal uit het oxyde. Dit 
reduktieproces,dat momenteel nagenoeg uitsluifen'd 
langs elektrolytische weg plaatsvindt, vergt zeer veel 
Mergie. Bij recycling is. echter"in vergelijking met het 
hergebruik van andere metalen, minder energie nodig. 
Ter vergelijking: het'energieverbruik vQor de produktie 
van een aluminiumkozijn bedraagt het 
honderdvoudige van de produktie van een houten 
kozijn. Op dit ogenblik wordt ongeveer 40 % van het 
aluminiumopnieuw gebruikt:Aangezien de techniek 
van het opwekken van grote hoeveelheden energie 
nog betrekkelijk jong is, heeft ook de 
aiuminiumfabrikageeen korte geschiedenis. De 
produktieis na de uitvinding van de elektrische oven 
in 1886 pas goed'op gang gekomen. 
Slechts land en die over grote hoeveelheden energie 
beschikken, behoren tot de grote 
~lIuminiumproducenten. Sindsde grote ' 
aardgasvondsten wordtook in Nederland aluminium 
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geprpduceerd. 'De natuurlijke energiebronnen worden 
ecilter onvoldoende in staat geacht om aan de steeds 
grotere vraag naar elektrische energie tegemoet te 
komen. Een oplossing voor dit probleem wordt voora! 
in de toepassing vankernenergie gezocht. De 
meningen over de 'voor- ennadelen hiervan zijn 
tegengesteld. ~ 

Koper 
. Vooral vanwege de hoge prijs wordt koper als 
houwmateriaal niet veel gebruikt,.hoofdzakelijk nog in 
diverse installaties. 
Hoewel koper ook in zuivere vorm in de natuur 

. y_oorkomt, wordt het hoofdzakelijk uit ertsen 
gewonnen. Kopererts wordt voornamelijk gewonnen in 
de VS en Chili, die samen over 40 % van de ~ 

.;wereldvoorraadbeschikken. Oak in Zambia zijn grote 
lvoorraden aanwezig. Koper isevenals staal en 
'alumiriium goedgeschikt voor recycling; ca. 21 % 
wordt opnieuw gebruikt.' . 
Koper wordt verkregen door kopenijke ertsen te 
malen en te gloeien. De hier~it ontstane ruwsteen 
wordt met behulp van houtSkbol gereduceerd, en ' 
verkrijgt door raffinage een hoge graad van zuiverheid . 
(98-99 %). De slakken die als residu van het 
smeltproces overblijven, worden onder meer verw~rkt 
tot koperslaksteen, di~ in de wegenbouwen als . 

Isierbestrating veel'\,uldig toepassing vindl. De 
Lbereiding van koper vergt ve~1 energie. '. 



Load 
In het bouwproces neemt lood tegenwoordig een 
bescheiden plaats in. Het wordt gebruikt voor 
afdichtingen en waterdichte afsluitingen, alsmede voar' 
het samenstellen van waterafvoeren. Ook dient het als 
grondstof bij de fabrikage van loodmenie. pe laatste. 
jaren wordt lood in toenemende mate vervangen door 
aardolieprodukten zoals gebitumeerde weefsels en 

[kunststoffen. Lood is een zeer 9!f!j9ItstOJ. 

[
LOOd wordt gewOnnen door. het roosten van loodglans 
(een zwavel-Ioodverbinding die verbraod word1). 

Standaarduitkomst van hel wereldmodel.volgens Meadows 
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Kunststoffen ,...,. 
I De belarigrijkste grondstoffen voor de produktie van' 
[L.kkunststoffen zijn aardolie en steenkool; ook wordt in 
1geringe mate cellulose gebruikt. Voor de omzetting , 
van deze materialen in kunststof zijn zeer' 
ingewikkelde chemische processen vereist. , 
De bouw verbruikt ongeveer e~n vierde van het totaal 

Q kunststofverbruik, elektra en inrichtingselementen niet 

~
eegerekend. , 

" Het gebruik van ~unst.stoften in de WOning. bouw is in 
Nederland het hoogst van Europa (gemiddeld 36 kg 
per woning in 1972). Van het totale verbruik is 
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Zink . , 

Zink wordt als b6uwmateriaal ook niet vee I toegepast: 
hoofdzakelijk nog voorgoten, bekledingen van 
dakkapellen, enz. Het dalende verbruik is 
voornamelijk te wijten aan de schadelijke invloed in de 
vorm van luchtverontreiniging. Vooral het hoge 
zwavelgehalte in een ge'industrialiseerde omgeving is 
er de oorzaak van dat zink snel verteert. Gedurende 
de laatste zestig jaar is de levensduur van zinkdan ' 
ook meer dan gehalveerd (tot tien jaar). De 

. toepassill9 van zink als bescherl11laag op staal heett 
daarentegen een hoge vlucht genomen. Hiervoor is 
. zelfs 30 a 40 % van de totale wereldproduktie nodig. 
Bij het verzinken wordt door dompelen of spuiten een 
dunne laag zink op het staal aangebracht, die korrosie' 
en aantasting tegengaat. Als deze zinklaag bovendien 
nog beschermd wordt door veri, is een levensduur 
van 25 a 30jaar9o~d.mogelijk. 

[ongeveer 65% voor afvoerleidinge'n en ca. 20 % voar 
, elektriciteitsbuizen en isolatiemateriaal bestemd. De 
laatste bestemming is positief ten aanzien van 
energiebesparing in het gebruik van het gebouw .. 
Het gebruik van kunststof biedt dus voordelen, maar 

. tevens dient aandacht g~schonken te worden aan de 
hlermee gepaard gaande milieuverontreiniging. 
Bij de produktie van kunststof komen veel 
verontreinigende gassen vrij. Een groat probleem 
varmt verder de zeer geringe biologische 
afbreekbaarheid van kunststoffen. 



" 
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Ruim voorradige bouwstoffen 

. C Natuurste.en, grinden steenslag, iand en klei 
Zand en grin9 worden in de woningbouw voornamelijk 
gebruikt als toeslagmateriaal in mortels (betonmortel, 
metselspecie, stucmortel,. enz,). Hoewel deze 
materialen mondiaal gezien niet of nauwelijks schaars 
zijn, kunnen er op regionaal nivo tekorten optreden. In 
~est·Europa raakt.bijvoorbeeld zoet za~d op. Zout 
zand kan evenwel vrij eenvoudig ontzilt worden, 
hetgeen reeds vee I wordt toegepast. 
Het?tccent ligt bij deze rhaterialen dan oqk meer op .. , 
het eQergiegebruikbij-winning en transport;.en de 
hierbij optredende verVuilirig van bodem, lucht en 
water. Daarblj is het energieverbruik van de 'wi~ning . 
laag.' . ,. 

\"De kombinatie van zand en klei werd eeuwenlang' 
,\ ... ",over de hele ~ereld gebruikt in de leembouw. De 

teruggang zette eind vorige eeuw in door de opkom'st 
van ge'in9ustrialiseerde bouwmethoden. Leern in de 
vorm van sfenen of lagen aangebracht door middel 
van bekistingen, heeft een hogedruksterkte en ~en 

. . lage treksterkte. Het materiaal heeft een 
vochtregulereride werking.,Het is eenvoudig te winnen 
en altijd weer fe gebruikeQ_ na sloop.' .' 

,- .. 

/ 

. Ka.lk en gips . 
Kalk wordt hoofdzakelijk verkregen door het branden 
van kalksteen ,(CaC03). Hierbij wordt het 
koolzuur(C02) vetwijderd en ontstaat er o'ngebluste 

. kalk (CaD). Nadat deze met water is bewerkt, verkrijgf 
~ men een bi~dmiddel, dat geschikt is om in metsel: en 
. stukadoormortel te verwerken.. • , 

Bij deze chemische processen komen relatief grote 
. hoeveelheden kooldioxyde (C02) vrij die grotendeels 
. in.de atmosfeer geloosd worden. 

Gips wordt in de woningbouw voornamelijk verwerkt 
als bindmiddel in stucmortels, en verder vbor het 
oprichten van lichtgewicht sche!dingswanden.Het is 
een in water oplosbaar, korrosief materiaal, dat ijzer 
sterk aantast. Het wordt vervaardigd door het 

,;. verhitten van gipssteen (een waterhoudend 
calciumsulfaat: CaS04.2H20), waardQor kristalwater 
uifgedreven wordt. Verharding vindt plaats door· 
opneming van mengwater, waaruit het oorspronkelijke 
gipssteen weer te voorschijn komt. . 

" .. , -.,> ...A.. 
,:.:0.'" ::~II.· ,'. ,n, ~. 
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Cement 
Cement is tegenwoordig verreweg het belangrijkste 

, . hydraulische,bindmiddel. Het wordt in grote 
hoeveelheden verwerkt 4n beton, metselmortel, enz . 

. Cement:was reeds bij de Romeinen bekend, maar 
dan als natuurlijk materiaal. Een mengsel van 
gebrande kalk en hydraulische puzzolaan-aarde is na 
de verdwijning van het Romeinse Rijk in onbruik 

. geraakt: In 1846 slaagde men er opnieuwin een sterk 
hydraulisch bindmiddel te produceren, zij het 
synthetisch: het portland-cement 
De voornaamste grondstof waaruit gement word,t ,,' 
vervaardigd, is kleidie kiezelzuur (Si02) en. , . 

Baksteen 
In streken waar door natuurlijke afzetting op ruime 
schaalklei voorhanden is, behoort baksteen vanouds 
tot de meesttoegepaste bouwmaterialen. In 
Nederland worden bijvoorbeeld nagenoeg aile gevels 

. - ,van 'eengezinswoningen uit baksteen opgetrokken. 
Verder heeft het materiaal in.tijden van schaarste, . 
zoals kart na de Tweede Wereldoorlog; in '_ 
toenemen~e mate hout vervangen. Houten Dalken en . 
vloeren werden in woningen door gewapende halle 
baksteen vloeren Vervangen. Ook andere gebakken 
kleiprodukten, zoals wand- en vloertegels, wastafels, 
enz., worden in vrijwel iedere woning toegepast. 

Kalkzandsteen 
Een betrekkelijk nieuwe stetmsaort is kalkzandsteen. 
Deze steenwordt niet gebakken, maaronder hoge 
dr-uk en femperatuur geperst. Hierbij gaan kalk en 
zana een chemische v~rbinding aan, waardooreen 
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aluminiumoxide (AI~03) bevat. Om de kwaliteit te 
verbeteren, wOrdt pyriet-as, dat ca. 85 % F203 bevat, 
toegevoegd. Door branden, sinteren en malen 
ontstaat dan uiteindelijk cement. Er zijn bij dit proces 
schadelijke gevalgen voor het milieu tekonstateren. 
Bij de praduktie ontstaat ca. 500 kg CO/Co2 per 1000 
kg cement. Daarbij komt, dat het afgraven van 
heuvels, zoals de afgravingen in Margraten en van 

· St.Pietersbergin Limburg, vaak een sterke aantasting 
van het landschap te zien geeft, en bovendien het 
ekologisch evenwicht aantast. 

homogeen materiaal ontstaat. Het energieverbruik is / 
bij de produktie van baksteen aa.nmer~elijk hager dan 
bij kalkzandsteen. Het metselen is een 'zeer 
arbeidsintensieve bouwmethode. De bouwfyslsche 
eigenschappen van kalkzandsteen blijven achter 
tegenaver die va~ ~eramisch materiaal , '. 

Beton .+ 

· Beton is een veel gebruikt materiaal bi(de bauw van 
gratere projekten. Het is eenmengsel van cement, 
zand en grind (af steenslag), dat na toevoeging van 
water verhardt. Na verharding k~m beton eehter 

· nauwelijks trekkrachten opnemen. Om dit 
konstruktieve nadeel te oodervangen, brengt men op 
. . 
plaatsen waar vee I trekkrachten kunnen optreden. 
staal aah. De schaarste van staal impliceert derhalve, 
dat oak het gebruik van gewapend beton aan 
beperkingen onderhevig is. 



'Glas 
G!as is in de bouw val1vyege de vele gunstige 
eigenschappen nagenoeg onmisbaar . 

. Glas wordt vervaardigd door het smelten van zand 
(kwarts). Aan de vloeibare glasmassa worden kleine 
hoeveelheden sto~en toegevoegd die de kwaliteit 
verbeteren. Kalk, magnesium en aluminiumdienen . 
om het materiaal weerbestendig en onoplosbaar in 
water te maken. Arsenicum en mangaan zijn 

.. ontkleurende elementE:m die het gla~ een goede ,. 
helderheid en blankheid geven. . 

. 'Ondanks het feit dat de grondslof (zan d) niet schaars 
.is, wordt glas in ruime mate opnieuw gebruikt. Bij het 
fabrikageproces is namelijk een hoeveelheid 
glasscherven nodig om een hoge kwaliteit te kunnen 
bereiken. . 
Het vervaardigen van glas, dat vroeger handwerk 

. . was, is tegenwoordig volledig ge'industrialiseerd. Het 
maken van grote glasvlakken is technisch gezien 

' .. 
geen probleem meer. Grote ral!len worden in de . 

. ' moderne architektuur dan ook veelvuldig toegepast. 
, Dit heeft echter een belangrijke invloed op het 
energiegebruik in deyvoning. Het warmte-isolerend 
\lermogen van glas is dermate gering, dat hierdoor 
grote energieverliezen kunnen optreden. Door 
duboele beglazing kan dit verlies iets beperkt worden:, 

". ' Debij produktie optr~dende luchtverontreiniging } . 
bestaat hoofdzakelijk uit'kool- en zwaveldioxyde. 
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c:Hout ;, 

Hout is vanouds sen van de belangrijkste materialen . 
voorde woningbouw. Dit is v90ral te danken aan ds 
veeliijdigheid van dit materiaal: het is geschikt voor 
zowel de diverse funkties (dragende wanden, vloeren ' 
en daken) als voor vrijwel het gehele 
afwerkingspakket (kozijnen, ramen; deuren, wand- en 
gevelbekleding en z~lfs dakbedekking). 
De duurzaamheid kan door diverse 
konserveringsmethoden sterk bevorderd worden, 
zodat het bij een juiste toepassing en voldoende 

, onderhoud gedurende zeer langetijd zijn 
eigenschappen behoudt. 
yroeger wist men zeer. precies te bepalen: wanneer 
. boman ,omgehakt moesien'worden om de ' . 

~ .' 



~ houdbaarheid positiet te be'invloeden. 
De vele verschillende soorten hout hebben,elk hun' 
specifieke eigenschappen voor wat betreft 
samenstelling, struktuur, har~heid, sterkte, 
duurzaamheid en de hiermee verband houdende 
toepassingsmogelijkheden. Door de natuurlijke 
struktuuren tekening vanhet bewerkte oppervlak en 
de oneindige kleurschakeringen heeft het hout voor . 
de mens aen belangrijke Rsychologischeen 
esthetische belevingswaarde. 

Houtonderscheidt zich van andere bela'ngrijke 
. bouwmaterialen doordat de voorraad zichzelt 
voortdurend aanvult. De produktiemogelijkheden van 
hout zijn echter beperkt. Van de 43,4 miljoEln kin2 bos 
op aarde wordt 13,2 miljoen km2 voor houtproduktie 
gebruikt. 'Per km2 staat ongeveer 9000 in3 bruikbaar . 
hout, zodat de exploiteerbare wereldvoorraad 120 

• I • . 

miljard m3 bedraagt, waarvan 64 miljard m3 naaldhout 
en 56 miljard m3 loathout. 

.De grote vraag naar hout als grondstof voor de 
industrie heeft op veel plaatsen tot roofbouw geleid, 
zodat de gemiddelde kapleeftijd van de bomen' 
voortdurend terugloopt. Ook worden vooral if) de 
Derde Wereld nog steeds omvangrijke gebieden 
ontbost am ruimte te maken voor landbouwgrond en 

.. ,--
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voar de winning van tropisch hardhout Herbebossing 
vindt nog op zeer geringe schaal plaats. Ditleidt tot 
verarming veln de 'grond, tot bodemerosie en tot 
aantasting van het ekosysteem op' wereldnivo .. 
Met een invoer van 1 ,'5 miljoen rn3 tropisch hardhout . 
in 1984 is Nederland degrootste importeur van dit 
haut. Het hardhout wordt vooral gebruikt voar ~ 
kozijnen. Een goed alternatief is het gebruik van 
verduurzaamd naaldhout. 

In vergelijking tot de meeste andere grondstoffen voor 
de woningbouw heeft hout als voordeel, dat voor 

. winning en verwerking relatief weinig energie 'nodig is . 
Ook is de met de produktie van hout gepaard gaande 
milieuvervuiling te verwaarlozen. Bossen leveren juist 
een uiterst positieve bijdnige aan de instandhouding 
van'het ekosysteem. Bossen voorkomen 
bodell1ero~~ie en hebben een gunstige invloed op 
klimaat en bodemgesteldheid. T enslotte zijn zij in 
sociaal opzichtvan belang in rekreatiegebieden. 
Welkanindirekt vervuiling optreden bij de tQepassing 
van hout, met name door gebruik van 

. beschermingsmiddelen. . 
. Ook in dit geval iijn alternatieven mogelijk zoals het 

gebruik van houtolie, teer, vernis, bijenwas, enz. 
Hout is gescbikt voor hergebrujk. . 7 



. • < 
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2.3. Energieverbruik 

. Eeuwenlang bestond het enif)e alternatief voor spierkracht van 
de mens, uit die van dieren en uit houtvuur, waterrad en 
windmo/en.,Dit is met de industriale revo/utie ingrijpend 
gewijzigd. Met de komst van de stoommachine begon men in 
grote hoeveelheden steenkool te gebruiken. . 
Ook aandit tijdperkkwam een einde. De stoommachine 
werd vervangen- do()r de verbrandingsmotor, waardoor ook 
vraag naar een andere brandstofontstond:benzine. Inhoog '. 
tempo werd het ene o/ieveldna het andere in exploitatle ... .. 
gen~men. De ontwikkeling is echter zosnel gegaan, dat nuook 
aardo/ie a/s energiebron ontoereikend lijkt. .. 
Ten behoeve van de huidige industrialiseringen wordt steeds' 
meer energie gebruikt. Het is een feit dat hoe meer energie er 
'gebruikt wordt, hoe groter de verontreinjging van het milie.u is: 

De volg~nde tabelgeeft een iIIustratie van de 

LlLlan
~)~ .. ~~ .. ~ 

procentuele verdeling van het bruto energieverbnJik 
over .de verschillende sektoren binnen de Europese 
Gemeenschap. . " . 

figuur 2:3.1-

Sektor 
staalindustrie 
JildUstrie (overige) 
verkeer 
gezinnen 

.. energie-produktie 
scheepvaart 
energie als grondstdf 
transportverliezen 
transformatieverliezen 

. -

1955 
13,4% 
28,5% . ./ 
12,6% 
26,1% 
10,6% 
2,7% 

/ 

0,1% 
12,3% 

\ 

- 3;7% 

1969 1980 
10,4% 7,1% 
25,9% 25,7% 
12,1% 14,1% 
29,2% ·30,4% 
3;9% ·27% , 

4,6% 4,9% 
6,2% 8,5% . 
1,5% 1,5% 
6,2% 5,1% 

CWonen met de Wereld', Werkgroep 'Over-Ieven') 

,,' l _; ;"'". ,.\ 
Hierddor en door toekomstige tekorten, is Mt 
belangrijk om mogelijkheden voor alternatieve 
energiebronnen te ontwikkelen: zonneenergie, wind
~E~racht, ge!~deDwer:lsing,~tend 
ijs, temperatuurgradienten, geothermische energle en 

.Y,ne~e uit org~n~~ -----' 
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'HierofJdeiworden de belangrijksteenergiebronnen globaal . 
beschreven. 

Steenkoo/ 
Geruime tijd is steenkool de belangrij~ste fossiele 
brandstof geweest. Het gebr~ik bereiKte een 
hoogtepunt in de tijd van de stoommachine, de 
stoomtrein en de stoomboof . 
Hoewel het gebruik van steenkool steeds verder 
terugliep, lijkt het erop dat een keerpulJt bereikt is. In 
landen waar kolen in dagbouw gewonnen worden ' 

. (VS, USSR, China, Zuid-Afrika en Australis), vindt . 
momenteel weer een sterke stijging van de produktie 
plaats, in tegenstelling tot in West-Europa, waar de 
winningskosten ten gevolge van.de schachtbouw erg 
hoog zijn. . 
Energie kan op verschillende wijzen aan steenkool 
onttrokken worden: rechtstreekse ~, 
QmzettingjQg~o_omzettingjnJ)eoziDfl. 

Rechtstreekse verbranding is de meest gebruikte 
methode. Ook omzetting in gas (cokes-fabfikage) 
wordt op grote schaal toegepast. In Nederland is deze 

" methode sinds de ontdekking van aardgas nagenoeg 
verdwenen. Het omzetten van steenkool in olie en 
benzine dateert van de jaren tWintig (Duitsland). 
Recente onderzoekingen hebben meer effektieve en
milieuvriendelijkere technieken opgeleverd. Zo wordt 
er gesxperimenteerd met het direkt vergassen van 
steen koo I in de mijn. Het gas is gemakkelijk te 
vervoeren, en exploitatie van steenkoollagen opzeer 
grote diepten en op moeilijk toegankelijke plaatsen is 
?p deze wijze mogelijk. Het is dan ook te verwachten 

... dat steenkool een grotere plaats in het 
energieverbruik zal' gaan innemen dan de laatste 
. decennia het geval was. 

Aardolie 
Naast steenkool is aardolie de meest gebruikte 
fossiele brandstof. Mede door de relatief eenvoudige 
en dus gQedkope winning engemakkelijke . / 
transportmogelijkheden, heeft ~et gebruik van 
aardolie en aardplieprodukten een hoge vlucht 
genomen . 
. Gezien de vele hoogwaardig~ toepassings-
, mogelijkheden is het verbranden van olie infeite een 

verspilling en verontreiniging die zoveel mogelijk 
vermeden za(moeten worden. 
De landen die aardolie winnen en exporteren, hebben 
zich in 1960 in de OPEC verenigd, Deze landen 
str.even naar een verhoging van de prijzen en een 
vergroting van de deelname in de produktie van olie. 
Na de oliekrisis van 1973/74 werd duidelijk, dat 
behalve olie ook aardgas een belangrijke rol in de 
energievoofziening zOU gaan vervullen. 

Aardgas 
Omstreeks 1800 werden 'voor het eerst straten verlicht 
met behulp van kolengas. Dit gas bleet tot 1950 volop 
in gebruik, waarna het meer en meer door aardgas 
vervangen werd. ' 
Aardgas (methaan, CH4) levert bijna twee maal 
zoveel energie als kolengas. Het is gemakkelijk '. 

. winbaar~ behoeft 'niet te worden geraffineerd en is 
eenvoudig 1e vervoeren. Over kortere afstanden wordt 
het via pijpleiding'en vervoerd. In vloeibare vorm kan 
het in tankschepen over grote afstanden in zeer g,rote 
hoeveelheden getransporteerd worden. Vloeibaar 
gemaakt staat iedere kubieke meter gelijk aan 600 m3 

.' gas~ Een schip van 50 000 ton 'kan 30 miljoenkubieke 
meter gas vervoeren. Oit is voldoeinde voor het 
jaarverbruik van een stad van honderddul?end 

. . 

inwoners. 
! 

j 
I ~ 
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Kernenergie , 
Toen men de energiestroom die bij het splitsen van op ttfwekken. 

,/ 

··V V ·. 

VI;' 

, ., 

een atoom vrijkomt wist te beheersen, kwamen bij / Ondankshet feit dat kernenergie al tientallen jaren 
~.velen fantastische ideesn op. Men dacht aan schepen wordt toegepast,is het gebruik in feite nog 
, die met een brandstofvoorraad van slechts enkele experimenteel. Er zijn nog talloze onopgeloste 

tientallen kilogram men meer dan een jaar' problemen. Zo is het ontmantelen van aen afgedankte 
onafgebroken zouden kunnen varen. Men dacht aan kerncentrale praktisch nog onmogelijk. Wat doen we 

, energiecentrales die de steeds groter vraag naar met al die honderden centralesCdie de wereld al telt? ' 
energie ruimschootskonden dekken. Men dacht ook Een ander probleem' wordt gevormd door de 
aanwapens die door geweldige hoeveelheden radioaktieve afvalstoffen. Deze worden hoofdzakelijk 

'energie een ongekende vernietigingskracht zouden in zee gestort of opgeslagen op h,et land. De 
hebben .. Dit alles is uitgekoJrlen. Er varen schepen . alarmerende berichten die melding maken van . 
met atoomvoortstuwing, erzijn kerncentrales en ef verhoogderadioaktiviteit van het zeewater nabij 
zijn atoomwapens. stortplaatsen blijven niet uit. Verder is sabqtage van 
Bij atoomsplitsing worden de kernen van uranium . de centrales, diefstal en misbruik van de splijtstoffen 
(een zwaar, zilverachtig inetaal) in een behe.erste mogelijk. Tenslotte zijn ook de problemen van de 
kettiJlgre~ktie met behulp van neutronen gespleteh: thermische vervuiling ten gevolge van het lozen van 
Door deze splitsing ontstaat energie in de vorni van '. koelwater nauwelijks oplosbaar. 
warmte. Veeial wordt deze warmte gebruikt om stoom' 

. \0", 
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Alternatieve energiebronnen 

~Zonneenergie ..' . r Een belangrijke en reeds op kleine'schaal toegepaste bijde toepassing van zonneenergievormt het feit, dat 
alternatieve energiebron is zonneenergie. de plaats van winning niet altijd samenvalt m~t de 

Zonnestraling kan op verschillende manieren worden plaats van gebruik. De verkregen energie zal dlJs 
benut.Enkele mogelijkheden zijn: omzetten in warmte getransporteerd moeten worden. Een goade methode. 
met behulp vaneen kollektor of holle spiegels, direkte 'hiervoor is het dialiseren van water. Bij dit proces 
omzetting in elektriciteit door middel van zonnecelienJ ' komt waterstofgas vrij, dat na,transport op een andere ~'. 
en gebruik van fotosynthese, waardoor'bomen- plaats weerkan worden verbranct H~1.. 
groeien die verbrand ~unnen wordeh.(~en probleem dialiseringsproces is volkomen schooE 

Windenergie 
-..." 

Jen tradi!Lopele alternatieve bron van energie is 
windkracht. Deze wordt allange tijd gebruikt. Met 
behulp vanzeilen kon men schepen laten varen; door 
wind aangedreven molens maalden het koren, 
zaagden het hout en maalden polders droog.~ 
toepassen van windkracht is in onbruik geraakt toen 
over machines kon worden beschikt die van wind 
onafhankelijk waren. ' . ~ . 

(lfgenwoordig staatwindk[acht opnieuw in de . 
belangstelling. Er zijn in Nederland al enkele 
windmolenparken in werkinQ:!, . . . 

Waterkracht 
Het qpwekken van energie uit water door middel van 
vallend of sterk stromend water wordt reeds op 
betrekkelijkgrote schaal weer toegepast. De 

· mogelijkheden hie.rvoor zijnper land verschillend. Op . 
· kunstmatige wijze worden deze mogelijkheden 
ve'rgroot door het afdammen van rivieren. Er kunnen 
door het ontstaan van stuwmeren ongewenste . . , 

· bijversc~lijnselen optreden zoals de verdwijning van 
land in een stuwmeer. 
Een andere vorm van waterkracht is het steeds 

t;:J .c 

wisselende hoogteverchil tussen eb en vioed. am 
hiervan gebruik te kunnen maken dient het verschil 

f'- '. • ~ 

tenminste4 a 5 meter te bedragen. In Bretagne . 
, (Frankrijk) werkt momenteel een 3~O· 

. rnegawattcentrale volgens dit principe. De 
investeringskosten zijn hoog. 

. Theoretisch gezien kunnen ook de smeltwaterstromen 
in de poolstreken voor energieopwekking benut 
worden. In deze.streken gaat de wisseling van de 
seizoenen gepaartl met buitengewoon grote 
omzetting van water in ijs en omgekeerd. Op deze , 
wijze kan men zeker zijn van een volkomen schone; 

. zeer gelijkmatige en uiterst betrouwbare energiebron .. 
Een experimentele vorm van energieqpwekking is het 
benu~ten van het temperatuurverschil tussen .de 
warme bovenlaag en het dieper liggende koude water. 
Dit v(1rgt echter een kostbare installatie, tarWijl het 
rendement met de huidig~ stand dertechniek laag is. 
Het potentieel vermogen van deze bron is echter. 
aanzienlijk. Aileen al de warme golfstroom voor de . 
kust van Florida zou jaarlijks voldoende energie 
kunnen leveren oni viermaal het Amerikaanse 
energieverbruik in 1970 te dekken . 
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Geothermis~heenergie -: / 
. Een alternatieve energiebron die incidenteelbenut 
.' \.vor.dt is.de geothermische energie. De ',_ . 
_ temperatuur van de aardkorstloo'pt naar de kern 
toe regeltnatig op (ongeveer3,1C per 31 m). De 

',~, warmte dieop grote diepte aanwezlgis kan, 
'~ • worden gebruikt. Op natuurlijke wiJzekomtdit in, 

IJslaild-voor. Een-groot gedeelte van hetaantal 
'woningen in . Reykjavik heeft eencentrale
veNiarmingCdie gevoed wordt door warm water dat 
ter plekke uit de aarde opwelL ' . 

/ 

. ,Organisch af\lal " 
Tenslotte eenalternatieve vorm van energie die in ' 

,Ianden als India en China vee I toegepastwordt r.· 

het winnen van energie uitorganischafval. Langs 
chemische'of bakteriqlcfgische weg kan uir 
afvalstoffen'metha'~ngas worden geworinen. Deze '. 

. manier van ehergiewinning is vooral geschikt om 
, "te voorzien in de ~nergieDehoefte van kleine 

22 

J, ' 

j. 

'- . 

Het~al duidelijk zijn dat het grootstedeel'van de . . --;, 
, altern'atieve energiebronnen inilie~vriendelijk~r zijn dan " 
energie uit fossiele brandstoffen. Deze energiebronnen 
liggen·aan de basis van wat men noemtdezachte . 

. technologie' en dus ookaan de basis van milieubew.!Jst ' 
, gebruikers. ' , " bouwen en wonen."" n . 

, <, 

/ 

, .. ' 
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2.4. Milieuverontreiniging door bouwaktiviteiten 

loafs elk industrieel proces lIeroorzaken ook winning 
en produktie van bouwmaterialen vervuiling in de vorm van 
uitworp van verontreinigende stoff en en verwarming van 
oppervlaktewater. 

In de vo!gende tabel is voor verschillende bouwmaterialen de ' 
aard en soms de hoeveelheid van de luc~tvervuiling , 
uiteengezet. -

Luchtverontreiniging in kg/ton produkt 

materiaal 

'staal' 
aluminium 
koper 
lood 
zink 
natuursteen. 
zand 
grind 
kalk 
cement 
baksteen 
kalkzandsteen 
beton 
gl~s 
kunststof 
hout " 

stof/rook 

1,6 
1-4,5 

, +, 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0,3-3 
0,3 .. 2 
0,5 
0,5 
0,1-0,7 
+ 
+ 

'+ 

CO,C02 HF S02 
kool-monoxide, waterstoffloride; zwaveldioxide 
-dioxide 

" 8,5 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
600 
500 

45 
170 
186 

0,1·0,3 ' 
0,03·0,6 
'+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

1,7 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ • 
+ 
0,7·1,7 
0,5-1,4 
0;4·1,2 ~ 

0,1·0,2 
0,2·0,5 
0,7-1,7 
2,3 
+ 

NOx 
stikstofoxiden 

2,7 
+ 
+ -

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
,+ 

CxHy. _ ~I 
koolwaterstoffen • 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
-1,5 . 

(bran: 'Over-Ieven') 

Na de winning en produktie van de bouwmaterialen ' 
voigt nog een groot aantal deelprocessen in het 
,bouwprocesdie in meer of Illindere mate schadelijk 
zijn VQar het milieu. 
Het begint al bij het prepa'ren van het ~ouWterrE~in: Er-
1110et gegraven,worden en er komt qJlerlei materieel 
zoals kranen, graafmachines, betonmole~s, enz. 
Als de materialen geproduc~erd zijn moeten ze nag 
vervoerd worden naar het bouwterrein. Metalen en 

kunststoffen vereisen de hoogste transportenergie. Er 
moeten soms afstanden van meer dan 10 000 km 
overbrugd worden: Het gebruikvan grondstoffen tlit 

, eigen land is het meest gunstige. 
.1' 

Het volgende schema geeft een indruk van de afstand 
. tussen de winningsplaats en het bouwterrein van 

. ',' 'verschillende hoofdgroepen bouwmaterialen. 
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. ,figuur 2.3.2. \ 
J 

.... • "" ,._ _\"""' .' . . .:I' . ../'," ~\ . 

Winnirigsplaats .' .. , .. TFansport,;· ..... ~. ~lroduktie ......... ',', Transport. ; ......... Bo~wplaats " 0 

"Afstand in km 3000 4ooo~ , 
"\' : 

2000 5000 o '500' 

, 
~ hout ~>>>>>> 

zard, grind 
. I '. »>;>>> '-'. 

, ' 

kalk ; , »»» > ;> '.. ., " 
cement '" ,'. ",' . 
baksteen, beton 

.' ... - ~ l... • \ 

. glas - . . 
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,»»»»»»»»>' ~- .. '. ) / 
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, Deops}ag van materialen kost 'ook energie.,Ermoet '. Er moet materiaal vervangen, verwijderd .~t' " 
".,een opslagruimtegebouw,d worden; het materiaal' '. ,toegevoegdworden; Het ligt.aan' dekwalitelt van het c' 

,: . mo~t afgedektworden, ;het materiaal moet '; bouwwerk [nwelke mate dit het geval is. . 
, ".gekonserveerd wqrdei1: Dit zijn allem~al dingewdie, '. ,,'V;e.rvolgenswordt in de meeste;gevaflen het gebouw 

:' . <. extra kosteri met zichmeebrengen. ' • gesloopt. Het gebouw wordt afgebroken, h~t / 
'. , " / 

Vervolgens'moet het materiaal geplaatst enachtergebleven.materia-alwordt getransporteerd en "-" 
" :r verbonden worden, het eigenlijke bouwen. In het' .. komt grot~ndeels in het milieu terecht~IRecycling' van . 

/Yoigende hoofd~tu~wQrdt'hier,over meeC ",' c , " materialen is populair vandapQ de"dag. Qud ' .' 
gerapporteerd. . ·papierafval.en glasafval wordtgesorteerd en opnieuw 

, . gebruikt. Voor afgedarikt bouwmateriaal is dit ook ~, , 
, Ais tiet gebouw opgeleverdis:is ret nog niet ',....' wenselijk'en mogelijk.' '. ;. . .' " ' 
,'aJgelopen met energiekosten en'milieuver,ontreiniging .•. 
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Radio-aktiviteit 
Ook onderzoek naar radio~aktiviteit van 
bouwmaterialen is aktueeL 1n de volgende figuur 
wordenenkele waarden gegeven. 

figuur 2.3.3. 
" 

'Materiaal • • > Aktiviteit 
~ 
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van de mens. 
Het tegenovergestelde van' kunststof is in dit geval'het 

[ 

-bouwmateriaalleem. Leem '~als_b.!3Lware een 
'. teveel aan waterdanirrmen staat het weer af als de 

:--bin~~i~te d~oger is. O~. een 
- " ' gunstlg mlkrokhmaat. " . . 

. . . .. . , 

Gefoid 
Minimum Maximum 

, Geluiq als milleuvervuiling wordt uitgedruktin decibels 
(dB). In de Wet Geluidhinde(zijn voor geluidbelasting 
op verschillende periodes van het etmaal 
grenswaarden voor het-a~ntal dB dat eeh gevermag 

zand, grind 0,03 
, 

graniet, lei 0,13 . 
lava, basalt -0;05 

0,37 
2,78 
1,26 . passeren vastgelegd. De oorzaak van.een overmatige 

geluidbelasting kan liggen bij de bron, meestal het 

" 

zan~steen, kalksteen . Q,04 0,97 
natuursteen 0,13 1,06 verkeer, enbij het gebouw met een slechte ' . ' :. 

baksteen 0,15 1",48 
slak 0,18 .3,40. 
cement 0,08 ·139 . , 
natuurlijk gips 0,09 0,04 
synthetisch gips ,0,06 3,66 . 
aardewerk 0,20 1,22 
toeslagmaterialen, stuc 

I 
0,06 0,58 

Vermoeidheid en lusteloosheid kunnen enkele' 
gevolgen zijn van een teveel aan radio-aktieve 
straling. V~~r de gezondheid is een vergrote kans op 
kanker van ~elang, 

Mikroklimaat 
Onder mikroklimaat verstaC!n we bepaalde 
. bouwfysiche eigenschappen van een bouwmateriaal ... 
!3n de gevolgen daarvan voor het binnenklimaat. 

. Kunststof (bitumen, plastics, enz.) bijvoorbeeld is een 
materiaal dat volledig damp- en waterdicht is. ~.JJ..e 
stofwisseling van de mens komen-wa~n . 

It'~indelUChT.lridien de mens in een ruimte ----- "_.- .. -. 
verkeert diedoo(een kunststof folie afgesloten is;, zal 
er naenige tijd een zuurstoftekort ontstaan. De 
gezondl1eid vande mens is in dit geval in' gevaar. Ook 

. als de ruimte gedeeltelijk is afgesloten met dampdicht. 
'materiaal, zal een teveel aan water eh.kooldioxyde'in 
de lucht niet t~n goede kom~n aan hetwelbevinden '. 

gevelgeluidisolatie. Ter vermindering van de· 
geluidbelasting kunnen allerlei maatregelen genomen 
worden om de verontreiniging te.beperken, zoals 
geluidswallen en -schuttingen, asfaltering van het 
wegdek en verbetering van de gevelgeluidisolatie. 

, . 



Milieu-effektrapportage (M.E.R.) 
Naast d~J~hemiscbe vervuilingJ@n bOlJw?ktivttei~Jl 
zijn er vervuilingen die als gevo!g van het bouwen, na 
de.bol:JWaktiViteiten [n het milieu-terea1t korTieitDe 
zogenaamde Milieu-Effekt-Rapportage richt zich 
vooral hierop.~Deze M.E.R. bevat kriteria die een 
handleiding zijn voor rnilieu-onderzoek. De kriteria 
zijn: • luchtkwaliteit; 

. waterkwaliteit; 

. bodem- en grondwaterkwaliteit; 
- belasting van het milieu met afvalstoffen; 
- belasting van_het milieu met geluidshinder, 
stank en visuele hinder; 

- volksgezondheid; 
- planten, dieren en ekosystemen; 
- kultuurhistorische monumenten en het 
landschap; 

- het mikroklimaat; 
- wegeriaanleg, aanleg van buisleidingen, 
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delfstoffe~winning, waterwinning, industriale 
aktiviteiten, energievoorzieningen. 

1 De M.E.R. is een onderdeel van het bouwproces, 
behorende bij de wettelijke procedure. Het bevat de 
volgende elementen: 

- doe I en motivering aktiviteiten; 
- verslag bestaande toestand milieu; 
- beschrijving voorgestelde aktiviteiten; 
- effekten op het milieu; . 
- toelichting op milieu-effekten: aard, 
reduktfemogelijkheden; 

- een vergelijking van alternatieven, norm en , 
uitgangspunten; 

- leemten in kennis en informatie. 
De Amerikaanse equivalent van de M.E.R. is de E.LS. 
(Environmental Impact Statement) en E.IA 
(Environmental' Impact Assesment). 
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3. De mens en·de bouw 

3.1. Milieuvriendelijke architektuur 

In de eerste twee hoofdstukken is een beschouwing gegeven 
van de samenhang tussen mens, milieu en bouw. Hierbij valt 
vooralop dat mens.en milieu sterl< aan elkaar verbonden zijn. in 
het mense/ijk handel en wordt dit verband echter twijfelachtig, 
door de milieu~afbrekende werking van veel menselijke 
aktiviteiten. Met name in de bouw kan veel milieubewuster 

; omgegaan worden met de materiaalkeuze,energiesystemen en. 
het binnenklimaat. 
-Laten we alles eens schematlsch op een rijtje zetten. 
. In de volgende paragrafen wordt een waardering gegeven van 
.. de beschikbare bouwmaterialen naar een aantal gezichtspunten,' 

waarnaar omgezien moet worden bij een milieubewuste 
materiaalkeuze. De,kriteria die hierbij in aChtgenomen worden, 
hebben respektievelijk betrekking op het ontwerp van een 
gebouwen op de bouwtechnische uitvoering.. 

3.2. Ontwerpkrite-ria voor milieubewust bouwen 

,( 

In de volgende tabel worden achtereenvolgens 
maatregelenop stedebouwkundig, architektonisch, . 
bouwtechnisch en installatietechnisch nivo 
beoordeeld naar milieukundige kriteria die gelden na 
de oplevering. De tekens +, • en 0 staan voor 
respektievelijk een positieve: negatieve en neutral.e 

Siedlungsweis,g,n', eveneens in opdracht vanhet 

. waardering. Achter elke rij staat eeri 
puntenwaardering uit de schaal 1-1 0, met een als 
slechtste en tien als beste cijfer.:. De ~ntentoekenning 
voigt uit de waardering naar de kriteriaen geeft een 

TofaaTbeeld van de betreffende maatregel. De tabel is 
. afkomstig uit het onde(zoeksrapport -

.. 'Umweltentlastung dufuh akal 'sche Bau· und . -

-Duitse Umweltbundesamt. . 
De kriteria in deze tabel zijn: 
• Grondstof: Wat extra aan materiaal nodig is. 
· Energie: Dit heeft betrekking op de 

energiehuishoLiding binnenshuis. 
· Warmtestraling: De warmte die ontsnapt door 

straling naar buiten. 
- Afval: Hieronder wordt ook verstaan bJaderen van 

bomen en struiken 0p'een ongewenste plek. 
· Mikrokliniaat: Het klimaat zoals de mens dif 
ervaart . 

• Geluid: waar men last van heeft,lawaai. 
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. Uit de tabel blijkt dat de aangehaalde maatregelen 
goed aansluiten bij{ie ekologisehe prineipes. Aileen 
groentekassen en warmte uit afvallueht doen het wat 
sleehter, onder andere vanwege de eisen met 
~ . 

betrekking tot grondstoffen. De allesbrander seoort 
ook Sleeht en .is aileen gunstig voor watafval betrett. 
De arehitektonisehe en bouwteehnisehe maatregelen 
daarentegen hebben een hoge waardering gekregen 
voor de ekologisehe ontwerpkriteria. 

Naast bovengenoemde kriteria zijn de ekonomisehe 
aspekten van elke maatregel van belang. De kosten 
zijn indirekt pf te lezen van de eerste kolom die de 
grondstof behandelt. Een negatieve waardering van 
de benodigde grondstof houdt tevens hogere kosten. 
in. 

. Het is belangrijk reeds voor de ontwerpfase een 

29 .. ; .' 

. inventarisatie te verriehten naar de ekologisehe 
omstandigheden van de bouwsituatie. Dit betekent 
niet aileen het kijken naar zonnestand, . 
grondwaterstand, topalogie en dergelijke, maar oak 

. naar hetgeen er ter plekke aan flora tevinden is. Ook 
wateraders' en andere geologisehe stoorzones'die 
onder slaapkamers voorkomen, kunnen negatief zijn 
voorhet welbevinden van de mens. 
De Milieu-effektrapportage is een goede aanzet in .. 
deze riehting. 

Naast deze teehnisehe ontwerpeisen, bestaan 
architektonisehe eisen met als kriteria ruimtevorm, 

. maSsavorm, getal, maate~ harmonie, die met hun 
architektoniseh psyehologisehe inwerking op de ., 
menselijke psyeh~ en hun symbolisehe, geestelijke 
waarde, het welbevinden en de gezondheid van de 
mens moeten waarborgeri en Hetst stimuleren . 

.3.3. BouwtechniSche kriteria voor milieubewust bouWen 

; . . 

figuur 3.1.1. 

Figuur 3.1.1. geeft een beeld van de ekologlsche kwaliteiten 
. van de bouwmaterialen. . 

De - en + tekens staan voor een eenduidig negatieve . 
respektievelijk positieve waarderiilg. Het 0 teken wordt gebruikt 
bij een neutrale waardering. Ook hier is hetpuntensysteem 1-10 
toegepast met een a/s slechtste en tien a/s beste punt. De 
puntentoekenning voigt uit de waardering naar de kriteria en 
geeft een totaalbeeld van de ekologische kwaliteit van he~ 
materiaal in het betreffende bouwdeel. De tabel is ont/eend aan 
het boek l(jkologisches Bauenl,' uitgegeven door het Duitse 

. Um~i?/tbundesamt. 

Een ekologische vergelijking van gangbarebouwmaterialen en materiaalgroepen. 
In de laatste kolom treft u de waardering aan in de sqhaal yan BIM. de 6weegfaktoren worden iO deze schaal in : 
e~n eijfer uitgedrukt. De 10 is zeer milieJ,l-vriendelijk en 1 .is zeersleeht voor het milieu . 

.... 

.' 



, \ 

, (, 

, .... -. 
, ' 30 

, . 
...' .. ~'; ... 

':; ,:. 

Ekolpgische' 
kriteria' 

,\ ,Vereiste Milieu-' Regene-, ,,'Her-' Decen- Uitwerking" .,:. ,- 81M 

'.' .' 
: . ,Materialen 
, :; ... BLii!enberei~ , 

~ .-,' 

BuitenafW'erking , 
wan·d, 

"hout * 
leisteen . 
baksteen~ .' 

'glas " 
kunststot, 

, aluminium' 

. Isolatie" .:
'\; ',stn;> , 
'- zeewier 
, "houtwor 
, -kokos 

,0 kurk ," 
"giaswol , 

perssfro 
'" glassch .... 
~.:~- 'houtW~pl', ',' 

'kunstsch.' ~, 
, ~' I 

, BUitenwand': 
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::. _b~ksteen
',' gasbeton ' 

leem ' 
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beton: 
~.,,~ew.betop 

. '.:: grani~l ' , 
'·..,t~::-. ~". ~ .. , 
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, synth~tisch~ vert op pagina 32. ' ' , . ' 
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* Qe produktie van de betonpan hangt af van de beschikbaarheidvari cement, ' . 
, dat veel minder decel1traal verspr~id is dan kleL ,",'",. ",' \ >, "'~,', 

**Afhankelijk' van, hetbindmiddel kan de uitwerking op ~e, gezond~eid ' t' -, ' 

volledig gevaarloos tot vergiftigend zijn,,: , :'"", ,"" ,,' , 
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Vereiste Milieu·,Regene~·. Her;. 
." energie. verpnt·· reerbaar··· gebruik 

. (kWh m3) reiniging' . heid . 

. , 

Decen. Uitwerking' , 81M 
; traal op ge30nd· . 
. produ· , heid en 

% .ceerbaar', . welbevinden" . ,".;' " 
f .~ __ ~~~~ __ ~ __ ~~~~ __ -+~~~~~~~~ __ ~I 

Materialen 
." 
- "-

Dakbedekking voor . 
eenschuin:dak .. 

) . 

, ~: 

stro, riet 2 tot 4' + +, t ".- + . +10, 
.. hOuten lei , 5 ' + +\ '+, + +. .' 9 

~. ' . leisteen ' ' 5 tot 1 0 + +', +- + 8 
.betonp~n /25" . 0, 0 '; . 0* 0 5 

.' . . dakpan ! • ./ 30'" . . 0 . .• 0 +* + . 6 . 
, .....;.asbestGeml,::;..!1'.:..-,..· U..;.. .. ---'-. ~--I_ .. + 1'l' 3-::.---1-..........;.--:-...,,-- -: -.~I-t)~ -: -' -~ -. -' .. '-. '--..j---'1~+~ 

verz:staal ;. 70·: . 0 7 • • '0 . 1 " 
koper 1 00 '. 0 0 . . 1 
·aluminium ' . 350 } . ~' 0 0 1 . 

, . 
'-, 

Dakbedekking voor \ 
een plat dak, 

, perspapier . 0,5 tot 1 0 +, 
'. bitumen" 

, '. r~ ~, l' 
" ·\pYC·foli~ 

Kozijn, " 
. ,. . vurehout:' 

" hardhout· 
", . kunststof . ' , 

. " aluminium 

1 tot 3 . 0 ;', OJ . 
~ 2 tot 5 >.;. . ',.-' ;':'" ' , '. 

'.. '.' .' . 

+ . +: -+. 
" •• • j ..... ' ~. . ... 

" 

t .•• 

+ + 

+ ' 

. " Bir'tnenbereik 
:' . 

.. ' \' ' '.::" I', 

· Dak(~besc~ot) ". .. 
::, .f',;::: hOlft " . ; 

. ,. multiplex, " 
. 'vezelplaat. 

baksteen ' 
gew.beton , 

, : ." I 

.Saliitair . 
porcelein 
'staal geem. 
· kunststof 

8 
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" ~ 'f 
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~'. ~\. ~ .; . ",,' .. 

" . 

,0 
o 
o 

+ 

. 

. ~ 

. t. 0 
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Ekologische ' 
kriteria 

, .... \'. , .. 

Materialen 

Vulmaterialen(' 
zand 
leem, 
slak~, -

'puinsteen 
vilt 

,,.J" ~ 

Vereiste _ 
~nergie 

. " (kWh/rn3) . ' 

Otot5 ' , 
o tot 5 

. o tot 5. , 
. "-. 5 'tot 20 

""' Harde vloerbed~kking 
o tot't5 leem " 

r 

hout 3 tot 10 

Milieu· 
veront·· 

..... < 

relnlgmg. 

o . " 
.-~ : 

.. 0 
'+ 

--+ 
+ , 

" , 
" tegEM, 8 tot 16 , O"~ 

) 

~ 

steen, 
.linoleum 
kun,~tstof . - ~ 

~ , 

-, Zachte vloerbedekkin.g , .. 
wOI; vias 
':katoen' , 
kunststof ' . 

Wandafwerking . 
:gips (20 mm) 

. i<alk '(20 mm) 
-cement (20, mm) 

, ,~egels 
" . gipskarton , 

. spaanplaat ; 
kunststof ; , 
behang 
kurk, 
Hnnen,-bast 
hout ~' 

, ';; natuurvert 
synthet. vert, -

,.; 

5 tot 10 
3 tot' ,5 
20 tot40, 

2 tot 4 
4tot 6 
20 tot 35 

5 '. 
,5 
8, 

"8 tot 16 
12 
13 
25 

0,5 . 
1 tot 2 
0,5 tot 1 
3· 
0,5 t9t 2 

20 : 

" 

_:,'1 
" .~", 

+ 
+ 

+ 
-+ 

'0 
, 0 
o 

,,0 
,,' ' 0 
:'" , 0 

0 
+ 

" , '+ 
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+ 

, . 

" 
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Regene· . 
·reerbaar· 
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' + ' 

-' 
+ 

~ .. 
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" , 
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,t 
+ 

.. ,+-' ' 
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...;. 

Her· 
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+ 
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" 

>, 
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" 
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+ I 

+ 

Uitwerking 81M I' 

opgezond- , , 

heid en·, 
welbevi~den; 

... :... 
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+ 8 
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? 
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-,' 
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+ .. ' 8 H 
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" 

,", Waterleidingen en' , 
-~~ .. 

~' " -- ., r :.-

;' ~ 

verwarmingsbuizen 

vert,sta?1 5 :0 - 0 ',2 
0 ,0 koper -' 

, 'l,8, "\."". ,',.2· ' 
,. ~ . 

0 -
" 

kunststof' 2 I 
'. ,1, 

).~ 0 + ". ~"" + 
":.:' ", 

- 0 -
,aardewerk 18 
-PVC 30 

,-6 " 
~c'1 

, , .,.", 

.\ 

gietijzer 55 

· . , 

D~uren: ' .' 

hout 
~ , 30 tot 40' 

gl88 ' 100 
kunsfstof, 120 tot 150 

'- . 

, , 0 

" 

+ + 
-. 

- / 

+ 
o 

0 

+ 
+.. 

o 

.' 2 

" ,;]'" 

• "', ~ .', T , \.~ ' •• _ • ~:' " "\, .' 

· De volgende ver,gelijking stelthet energieverbnjik voor van de bouwvan eerl hUis, met betrekking tot de' >, " 
bouwdeien. Do,?r,een bewuste materiaal- en konstruktie-keuze is het mogelijk het'energiever~ruik tot een derde 

• ~terug te breDge~:· -" . .. ". . , '. . ..; : 
Tegelijkertijd worden.voordelen bereikt met betrekkingtot het welbevinden en de gezo~dheid v~n de mens. De 

· tabel is ontleend. aan 'tiet boek 'bkolqgisqh~~ BaueQ' " uitgegeven ~oor.~et Duitse limweltbu ndesamten berust 
· dus opde Duitse ervaring. ' ' -
De'vergelijki~g geldt voor een rijwoni~g. 

\ figuur 3.1.2. 
.' 

. IndeHng naar materiaalgebruik (uitvoering): , 
A ;ind~slriele bouwwijze; 
B ,fraditionel~ bouwwijze; 
C~ls S,maar met milieubewuste bouwrnaterialeri; 

,.~ .. 

D riatuurl!jke 'huis;door de ee~wen gegroeid tot w~thet AU is .. 

" ~t. ' 

' . 
... ,.' 

1" .. 

;'T' 

~ ,;;"" 

, ,,:. 

.. 

" 
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. !. 

Bouwdeel: 

40 .,,2 buitenwan~ 

'.' ;... 
, , 

25.0 m2~ijwand 

100 m2'dragende '; 
binnenwand " 

, 200 m2 niet dr-agende 
binnenwand ' 

? " 
"'~. . -' 34 

\ betonsahdwich,' , 
hardschuimisolatie 
kalkzahdsieen,' , 
hardschuini"yerflaag , " 
baksteen,kurkisola,tie .
houtafwerking 
leemva,kwefk, zeerwier
isolatie,houtan.yerking 

beton, hardschuim 
kalkzandsteen, hardsch. 
baksteen, kurkisolatie , ' 
leemvakwerk, zeewieriSo;, 

beton, 
kalkzandsteen 
baksteen, , " 
rratuursteen 

, gasbeton :, 
gepert .kalkz. st. 
lichte baksteen 
leemvakwerk 

.. 

100 m2binnenisolatie hardschuim 

dakkonstruktie 

" 

1 000m2 dakbedekki ng' 
irrklusief isolatie 

" ' 

glaswol" 
kurk, kokds 

, ' stro, zeewier 

, , hout, '/ 
',- hout ,: 
. hout o'ptimale' dsn. 
rondhout,takken, 

" asbest en haraschuim' " " . 
, 'pannen englaswol 
, ":: ril~t ", 

, grasdak 

. . --" , 

E~ergieverbfuJk in'kWh 
" 

A ' c 
10800 

, 1.0 000 ' 

",7 000:' ; " 

.. "\' .' 

f ,'. 

41 500 
31000 

,4 000, 
.'0. .' 

12 000 ' 
10000 ' 

10 000' ... ..'1; ...... 

. 3,600 

,2500" 
(1000 

.600, 
300 .' 

2000 
2000, 

1 200 . ' 
" 600 

4 000 '~'" • , 
( , 4QOO 

1000 . 
·400 ('. -, 

" 

gebruikelijk - 9500 

50m2 kozijn ~., 

. . '{. 

. ". ~ \ :" 

- p gebruikelijk " 
• ,geer'! grondwater', 

, geen gron~w?ter 

,aluminium 
'kunststof . 

, hardhout. 
plaatselijk hout ,~ 

r" , 

40000-

9500, . , 

'12500'r 

-, 
";" 

. ' . 
\ 

5500 \, 

'500 ' 
, , 

',..,.. 

. .,:-,: 

... 



. -".: 

50m2glas' , 
.. 

~ 

':: ,hang- en sluitwerk 
, , 

,". ,\ 

" 
. ) 

'. 

200 m2 vloeren inklusief 
,trappen 

;: ,.,4. 

,200 m2 vloetafWerking , 
. - _ .. , 

, 500 m2 binnenafwerking 
<'; .. '\. 

,. , 

" .' -

.20 % zonnekollektoren 

'> ' 

, Totaal 

.. ': '1,' Percentages ' , 
--, - '- ~ .. . 

Punt' 

'. -; -

"": : '135 

-

, isolerend, 10000 
" .- isolerend' ~ 

-
, konventione.el 

.. 

konventioneel' , 
" 

'" 

t 300 . konventioneel (afgedekt) , 

'ko.nvention,eel (afgedekt) 
, 

,zichtbaar, met kleinere , 
,schroefgrootten .; " . 
zichtbaar, met kleinere ,,' 

~chro~fgrootten , . "'":, .' 
, . " 

'-

staalbetonbalken' ',~ 
staalbetonbalken' 
,ba~steehgewelf ,en , , 

" 

houten balken 
houten balken 

" 

:kunststof 
' . -

, , ,'r 

< 'steen met 
kunststof bedekking 
haut met wolbedekking 

,,:, hout met wolbedekking " 

, 
, f 

,60% gipskarton, 
40% kalkstuc, ' 

, : vloerbe,dekking 
, :' 50'%gipskarton;· 
',",50 % k,alks~uc, 
!' • vlberbedekking 

" 50 % hout,'" , 
.. 50 %'~ kalkverf 

70% hout, .-
.' 

30% kalkverf " 

. 

.. , 

r -
" 

/ 

" 

, centrale 'verwarming , 
centrale verwarming 

" , ' straalverwarming, 
:'~ straalverwarming 

-

\ 
aluminium. en, glas 

.. ~taal ,en glas { 

" .staal en glas . -
hout; staal en 91as 

~ 

, 

,> -

" : 
,. " 

-
. 

.-

-' 

.. 0' 

,30 000 
, 

" 
, 

".e· 

" " 

'", 
-, 

.-

" 9500 
" 

" / 

" 

: :~ 

. '" 5300 
~ ',. 

" 

" ," 
,L 

. 
" 

.' ·"10000' 
'f '/. 

.--~ ~ \. 
~ 

" '16000, ',' 
.. 

.. , . 
,. -

.2-

. 138,9% 
" , 

4 
c 

.' 
. ' . . . 

, 

10000. 
,.g"OOO ~?' 

, 

, 
9 000 

-" " , 

' , 
':>t 

1300 
500 

" 

" 
., 

" 500 -, -~"'" 

" - , 
J' 

, .' " J , ., 
" , 

'30,000. ' , 

100'00 
. 

r 
r 

""", ';' 
'6000 

.. 
' .. . \.~ 

" 
' --

$500 
" 

, ·1 300 
-', , '1300 ,~. "> \ . , .. . , 

~ .. 
-, : 

' . .. -
'3800' ; , 

" r 

, 
~, 

'#AII ' 530.0 
" 

Z. 
900 . .. 

" 
, , , . 

., .. -
: i 

.. , 
10000 

1 OQO 
1 000 

- -! -
" " ~ .. r 

\ 

8000 
" S 000 _: 

.' 5-000 ., 
= , , 

, '. 

_ ... .;. 
53:500 '. ~-

. 
100% 68,2%' " 33,4% 

' . . . , 

5 ' 8 9. 
" -, 

" 
J: 

••. ~ I 

, \ 

' .. 
'" 
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Uit de voorgaande tabellen blijRt dat, in ekologisch ,verliezen,'bijvoorbeeld door veronfreiniging~ De " 
opzicht, het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen winning, het-transport, de produktie en de toepa~sing 
de voorkeur geniet. De,materialen hout, natullrsteen, • bij het,bouwen zijn g~makkelijk binnen de ekologische; 
stro, riet, houtWol en leem zijn een greep uit h~tgeen , principes te organiseren. 
het milieu ons biedt zander er zelf veel bij te ' ~, 

, ' , , 

3A. Richtlijnen voor milieubewustbouwen 

Aan de hand van wat hierboven allemaal besproken /5, zijn 
richtlijnen geformuleerddie de kriteria van milieubewustbouwen 
in een achttal kernpunten samenvatten. De acht 
'bouwkomponenten vorm,:n elk een invalshoek in het 
bouwproces en worden 'hieronder behandeld ' 

'. ' 

1. Situatie - funktie - orientatie 
Kies voor de situatie een gezona stukgrond, 
verantwoord berrieten, in een prettige omgeving, 
eventueel met behulp van raQiesthesie.· -
Bruikbaarheio, dienstbaarheid of nut moet bij de . 
funktie altijd gerespekteerd worden.Een geschikte 
ortentatie, voaral ten opzichte van de zon, verdient 
onder andere' vanwegeenergie- en sfeeraspekten' de 
'hoogste prioriteit. 

2. Klimaat' ~ installatie - inrichting , 
" • Voaral omwille van de bescherming tegen de' . " 

anprettige kanten van het (buiten)klimaat moet er 
gebauwd worden. ,be behaaglijkheid (van bijvaarbeeld 

stralingswarmte), h~t ve'rmijden van technische 
stoorvelden ten gevolge van allerle! installaties 'en een 

, , gezellige en flexibele meubilering en stoffering; met 
als voorwaarde ,dat zij het milieu niet vervuilen, zijn 
hier de v,oornaamste.vereisten. 

,-

3. Ruw- en afbouw " konstruktie - struktuur 
,Een eenvoudige, logische, effici~nte, herkenbare, 
herbergzame opbouw is steeds te preferen vanuit 
ekonoroisch en esthetischoogpunt, maar ook uit 'bio
logische' overwegingen~ Zo ingenieus als de Natuur -
konstrueert (het bewuste of onbewuste voorbeeld), zo 
zou aak de bouw vorm gegeven maeten worden, • 

,zander de bewan~r van gigantische af technische 
prestaties en voorii8riingen afhankelijk te maken. 

, .. 

<t:' • 

, , .. 
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4. Bouwmateriaal en -energie 
Bij het toepassen van de stoffen en krachtenin de 
bouw, ;s het zeer aan te bevelen het uitputten en 
vervuilen van de natuurlijke omgeving zo veel mogelijk 
te voorkomen en moet er bijvoorbeel~ ook geen 

. toxisch (vergiftigd) materiaal gebruikt worden, 
Vernieuwbare, afbreekbare, voor kringloop geschikte 
'natuurlijke' energieen en stoffen verdienen tegenover 
de eindige en verontreinigende energiebronnen, 
hoogste voorrang. 

5. R,uimtevorm en bouwmassa 
De ruimtelijke volumes en massa's, die vaak als '. 
belangrijkste attribut€m in de architektuur b~schouwd 
worden, maken in hoge mate de veel gewaardeerdEL 
geborgenheid mogeliik. 
T egelijkertijd ziin zij voorrianlelijk de dragers van de 
uitdrukking van geestelijke waarden,symbolen en \ 
gelijkenissen. ' . 

7. Produktie - transport -montage 
Voorafgaande aan deze bouwmethoden-is nog de 
winning en daarop aansluitend het gebruik, de 
mogelijke verandering, afbraalYen hergebruik van 
belang. Dat alles zou toch op een menswaardige,' 
kreatieve wijzeplaats moeten kunnen vinden. Oit . 
zonder de natuurlijke, kunstmatige en sociale 
omgeving nadelig aan te tasten. Mogeliik verdient het 
handwerk in dit libht een. herwaardE?ring 

,- .. -,,:.:'-,-. : ."':,".' : 

;~: .•.......... , ... ,:." 
.- ~ :.'. '. ' . . ' -

,- - ' 

;i~JND'N~ 
Geefze (bescheidenl) vorm, overeenkomstig het doe I 8. De kunst van het verbinden 

. val] het gebouw.' • .' Concipieren en Componeren behoren tot het wezen 
van het bouwen. De keuze van gedegen en solide, 

;/ .. 

6. Getal . maat • modulaire koordinatie 
Eigenlijk is het vroeg of laat altijd Harmonie, waarnaar 
mensen streven. 'Harmonikale' getallen en maten - op 
elkaarafgestemd en gekoordineerd geveh 
die proporties, die ergonomisch en psychologisch de 
(bouw}delen onderling en in verhouding met het 
geheel tot een IsY!1lfonie' maken. De wetten van de 
volle .gatallen die ook voor de mtliiek een grondslag 
vormen, leveren hier een basis voor de harmonie. 

, aansluitingen, kenmerkende schakels, een zorgvuldig 
voegen en verbinden- uiteraard rekening houdend 
met,de eerdergenoemde humane en ekologische 
(mens- & milieuvriendelijke) aspekten - bepaalt de 
kwaliteit van het gebouwde resultaat en de 
totstandkoming ervan. Het architektonisch· 
afbouwte~hnisch detail is de sleutel tot het geheel. 

In de bijlage zijn diverse schetsen en tekenin,gen te 
. vinden, die een aantal ekologische principes 
, iIIustreren. 
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Een 100 000 gulden huis. 
Op verzoek vaneen journalist, maakten Sjap Holst, 
Ger Kengen en Pieter Versteeg (studenten 
T.U.Eindhoven in 1980) een antwerp voor een bio
logisch, gezond en energiebewust woonhuis, meteen 
lage prijs. am lage kosten te waarborgen, ontstond 
een ontwerp, met mens- en milieuvriendelijke
materialen en ene~giesyste·men. De indeling in t -. -

warmte~zones maakt de energiehuishouding optimaal. r 

- -,-

.1 

Op deze plaatjesis het patent-idee van Harald Mann,: 
de Evergreen-City, ge'illustreerd. Een-dichte vegetatie· 
omhult de woning, om geen grand verloren te laten 
gaan. Verschillende bouwvormen kunnen schuil gaan 
onder het groendak. Licht en lucht hebben voldoende 
toeg'cmg en het groendak vormt eenextra warmte
isolatie. 
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Dit zijn een-paar schetsen'uit het. projekf va,n, Hans -
Broekenefl Tjerk Reijgenga (T.U.Delft) .. Een'zuinige / 
energieh'ui'sho,uding, recyclirigsprocessen, orient~ring 
911 zonering karakteriseren dit projekt. ' , . 

/, . / , 

-' . 

, 
/ , 

" I 

.) . 

40 

:.... •• i 

.r 
I" 

'/ 

) ! 

.~. ~' 

r 

,f 

- ;' 

, 
"-

) 



-~ .- f , -

I, 

.' 
"'I 

, '. 

, . 

\ 

Deze'schets ~~m Peter SChmid~eeft een algemene 
indrukv~n hetmens- eli milieuvriendelijkoouwen.,' 

,'Her woonbttis; met zachte'tech'nologiej;ais systeem 
~ ·c _.' 

dat'in de, natuur ~ast, er gebruik van maakt, met zo 
min mogelijk vervuil!ng~, 
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. Noo!se grasdaken 
) ' 

Noorwegen is het /af'!d waar grasdaken al eeuwen toegepast 
worden. 

"-
De dakf/!nktie kreeg door de koude en door de grote regenva/ in 
Noofwegen (gemiddeld twee maal zo groot als in Neder/and) 
optimaa/ ,(orm in het grasdak. Ais vochtkerende /aag werden 
stroken berkeschors toegepast die dakpansgewijs op het 
dakbeschot bevestigd werden. Boven op de /aag berkeschors 
werd veNo/gens een houten frame bevestigd dat langs de dak
randen 100pt.'Daarin werden in de buurtgevondengraspollen 

, gep/ant waarvan de basis een /aag vormt van ongeveer 15 tot 20 
~m dik: Doordat de gtaspqZ'en in de buurt van het bouwwerk . 
uitgegraven werden is een visuele integratie met de omgeving 
ontstaan. Deze integratie wordt versterktdoor aangewaaide 
zaden die ontkiemd zijn totbijvoorbeeld sparren en herken. Die 
,kunnen nooit te groot worden, omdat het worte/stelsel niet dieper ,', 
kan komen dan de dikte van de voedingsbodem. De lagen 
berkeschors zorgen voor vo/doende. weerstand. Wat ook belang
rijk is,,en dat is dan de defile funktie Van dl}schors:de 
berkeschors werkt vochtregulerend. Venti/atie is Dovendien 
ff/oge/ijk tussen de over/appen. 

, 'Het resu/taat is een goed warmte-iso/erenddak; waarbijhet 
prettig is Ciat hetook geluidisolerend is.jjet dakbiedt een prima 
mikroklimaat aan de ~uitenkant en een aangenaam 
binnenklimaat. Voor de milieubewuste mens .geeft het bovendien 
een prettig gevoel als je dak bijna he/emaal uit natuurlijk~ 
materia/en bestaatl, '" 

... Hetaanbrellgen. van,degeoogsteschbrsdelen " 
gebeurt op dezelfde manier als met houten leien. De 
vormen van de berkesehorszijn eehter onregelmatig. 
De delen worden dakpansgewijs vastgenageld op 'eeh 

. besehot met een hellingshoek van 30 a 40 graden. De 
hellingshoekmClg niet te groat zijn vanwege het . 
gewieht van het gras en·de voedingsbo~em dieniet. .... 
bevestigd is op het dak. Het hemelwater mag de, 
voedingsstbffen bovendien nietuit de bodem spoelen, 
. De hoek mag oak nie! te klein zijn' vanwege de . 
overlappen van de schorsdelenwaarbij onder een te 
kleine hOek eerder water kan binnendringen. De . . 

, hemelwaterafVoer gesehiedt op de .Noorse grasdaken ' 
door verdamping. De voedingsstotfen spoelen ' 
daardoor niet uit. De opnamekapaeiteit van-de dikke 

t 
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woi1elbodem is groot gengeg. ~venttTeel overtollig , .. , uitstekend.door de Integratie met de direkte omgeving 
. en rpakro- ekologisch 'rpilieubewuster vanwege het, water dat overh~t frame wegsijp~lt, rieem(~nen:voor 

lief omdathettoch alflink reger:lhn'~m geval." ' 
. '......... :'.~ ~ 

Indien goed uitgevoerd~Hjfi het ;t~~ditiOnele Noorse 

" -'geb(uik van dverwegehd natu'urlijke materialen: " 
" ·.zo~der ons betoog te laten verVailen 'ineen , ' .'" 'l ':,: , 

rekl'ameverhaal durven we te'zeggendat het gebruik .• ,' 
" : grqsdak 60a 70 jaar goed:, Het}Qode N90rse grasdak 
i is: d.us· mikro-ekologisch bevredige~d,. g~zien de ' 

fy'sisch gunstige e'igenschappen;' meso-ekologisch . 

" van berkescnors in grasdakEm,een uitmuntend ~" 
, resultaat bieqt dat, mits goe,d uitgevoerd, aile f4nkties '" ' 

" ' van een d~k Jafl!8stisch i,n i~ch ve.renigt. ' .' '~. ,,~, '~, " 
. '. \. .. 
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THE WORLD FEDERATION OF ENGINEERING ORGANIZATIONS, 

'MILIEU-ETHISCHECODE VOOR INGENIEURS 
The World Federation of Engineering Organizations Committee 

, On Engineering and Environment, in de vaste ov~rtuiging dat 
welzijn en voortbestaan van de mens op deze planeet afhangt -
van de zorg en de bescherming die de mens biedt aan het 
milieu, stelt de voigende principes vast: 

AAN ALLE INGENIEURS welke beroepsaktiviteit u 
ook uitvoert: 

1 PROBEER met het beste van uw vermogen, moed, 
enthousiasme en toewijding een hoogstaande 

,: technische prestatie te leveren, die bijdraagt aan en 
bevorderend werkt op een gezonde en aangename 
omgeving voor ieder mens, zowel binnenshuis als in 

, , de open ruimte. ' 

2. STREEF emear deweldadige doelen van uw werk 
te bereiken met een zo laag mogelijk verbruik van 
grondstoffen en energie, en,met de laagst mogelijke 
produktie van afval en vervuiling van welke aard ook. 

, '. 

3 BESPREEK vooral de gevolgen die uw voorstellen 
. en acties, direct of indirect, op korte of lange termijn, 

hebben voor de gezondheid van de mensen, de , , 
sociale rechtvaardigheid en het plaatselijke systeem 

, van normen en waarden. 

4- BESTUD~ER zorgvuldig het milie'u dat be'invloed 
gaat worden. Stel aile effecten vast die kunnen optre
den in de toestand, draagkracht en schoonheid van 
de betrokken ecosystemen, verstedelijkt of natuurlijke, 
alsmede in de betrokken sociaal economische syste
men en kies het beste altematief voor de veiligheid en 
behoud van het milieu. 

5 BEVORDER een goed beg rip van acties die nodig 
. zijn om het milieu dat eventueel verstoordwordt, te 
herstellen en indien moge/ijk te verbeteren, en neem 
ze op in uw voorstellen. 

6 . VERWERP elke vorm van verplichting die onrede
lijke schade voor de omgeving van de mens) en voor 
de natuur tot gevolg heeft, en stuur aan op de best 
haalbare sociale en politieke oplossing. " 

7 BEN1» U ERVAN BEWUST dat de principes van de 
wederzijdse afhankelijkheid van ecosystemen, hand- ' 
having van de verscheidenheid, herstel van hulpbron~ 
nen en de interrelationele harmonie de bases vormen 
van ons voortbestaan en dat elk van deze bases 

, drempels opwerpen ten aanzien van de mogelijkheid 
tot instandhouding die niet overschreden mogen 
worden. ' 

BEDENK altijd dat oorlog, hebzucht, armoede en 
onwetendheid, plus natuurrampen,vervuiling door de 
mens, en de vernietiging van hulpbronnen de voor
naamste oorzaken zijn van de voortgaande verarming 
van het milieu en dat u als actief beoefenaar van het 
ingenieursvak, sterk betrokken bij de bevordering van 
de ontwikkelingen, uw talent, kennis en voorstellings-
vermogen moet gebruiken om desameleving te 
helpen deze kwaden te verdrijven en daarmee de 
kwaliteit van het leven yoor aile mense~ teverbeteren. 

. Vastgesteld door het Committee On Engineering and Environment van de World Federation of Engineering 
. Organizations, tijdens de zesde jaarlijkse plenaire zitting te New Delhi op 5 november 1985. 

J '" 

Vertaling: Sytse de Maat. T echnische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, Groep Afbouwtechniek 
(Milieu-Integratie). ' 

'- , 

, Gezond Bouwen & Wonen, kwartaaltijdschrift voor wetenschappelijke, vaktechnische, kunstzinnige en 
praktische aspecten van de bio- en ecologische architektuur, het mens- en milieuvriendelijke bouwen en wonen. 
Redactie: VIBA- Vereniging vaar Integrate Bia-togische Architektuur, DrukkerijjUitgeverij Lakerveld b. V., Den Haag. 


	Voorblad
	Colofon
	Voorwoord
	Inhoud
	Inleiding
	1. Mens en milieu
	2. Bouw en milieu
	3. De mens en de bouw
	Bronnen
	Bijlage



