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FEITEN ZWART OP WIT
ROCKWOOL STEENWOL IS
ONBRANDBAAR EN DRAAGT
NOOIT BIJ AAN DE UITBREIDING
VAN EEN BRAND
Rockwool steenwol valt in de hoogste Euroklasse omdat steenwol geen enkele bijdrage
levert aan branduitbreiding.
Rockwool steenwol veroorzaakt geen
brandende druppels en levert nauwelijks
bijdrage aan rookontwikkeling. Bovendien
veroorzaakt Rockwool steenwol nooit een
flash-over.
Hulpverleners kunnen hun taak veiliger
uitvoeren.
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Elk gebouw behoeft onderhoud zoals bijvoorbeeld
de daken, installaties (op het dak), gevels, kozijnen.
Daar waar het onderhoud op hoogte uitgevoerd
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Opinie en ideevorming voor
managers betrokken bij
bouwprocessen: vastgoedmanagement, woningcorporaties, architecten en
ontwerpbureaus, (bouw)
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De dakrol die CO2 absorbeert

DUURZAAM EVENWICHT

Altijd de hoofdrol

AQUADERE
Een daktuin of een sportveld
op het dak? Het wordt mogelijk
met Sopranature.

Unieke dakbedekking die door
toevoeging van olivijn granulaat
jarenlang CO2 absorbeert.

Een wit SopraStar dak reflecteert
zonlicht en warmte, waardoor
het energieverbruik in een gebouw met 10 tot 50% afneemt.

Een gebruiksklare, koud verwerkbare bitumen emulsie die geheel
oplossingsmiddelvrij is.

Elk plat dak wordt een bron van
groene stroom met SopraSolar
dakbedekking met geïntegreerde
fotovoltaïsche cellen.

Verantwoordelijke uitgever
Nederlandse Dakdekkers
Associatie (NDA) BV
Postbus 1224 1300 BE Almere
Bezoekadres: Randstad 20-02
1314 BA Almere
T: 036 530 44 90
F: 036 530 45 05
Dirk Lahuis
E: dlahuis@nda.nl
www.nda.nl

‘n Wereld aan
duurzame daksystemen
met Troelstra & de Vries

Redactie
BO did it! Bridging Ideas
That Matter
Beurs-WTC Postbus 30010
3001 DA Rotterdam
T: 010 205 1930
F: 010 205 1938
Jan Oeij (hoofdredacteur)
E: j.oeij@dakinfo.nl
M: 06 533 93 996
Medewerkers:
Dieter Bacquart,
Eric Bakker,
Janny van den Berg,
Annet Delfgaauw,
Jos Lichtenberg,
Helen Stenfert Kroese,
Els Zwaan.
Patricia van Boven (bladmanager)
E: pvboven@dakinfo.nl
M: 06 113 20 808

Duurzaam bouwen is geen beperking, maar biedt nieuwe creatieve kansen. Met name als het om dakbedekking gaat.

Vormgeving
‘t Hart Communicatie,
Hoogvliet
Dick Bos

Deeluitmakend van de toonaangevende en wereldwijd opererende Soprema groep reikt Troelstra & de Vries u een wereld
aan nieuwe mogelijkheden aan. Variërend van dakbedekking die CO2 absorbeert tot dakbedekking waarmee energie
opgewekt kan worden. Zo wordt een plat dak een winstgevende energiebron. Maar het kan ook een plek worden om te
sporten of te recreëren. Want ook daarvoor heeft Troelstra & de Vries producten. Kortom: wat Troelstra & de Vries betreft,
kunt u helemaal uit uw (groene) dak gaan. Kijk voor meer info op troelstra-devries.nl, of bel: 0515 53 30 00.

Drukwerk
Printvisie, Rotterdam
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Altijd de hoofdrol

Een wereldprimeur realiseren door intensieve samenwerking.
Isolatiefabrikant Recticel Insulation en keramisch bouwmaterialenfabrikant Wienerberger investeerden als twee
toonaangevende leveranciers in elkaar met het keramisch
passief huis als resultaat. In Bottelare (België) staat het
allereerste in zijn soort. In Grijpskerke (Zeeland) is op dit
moment de eerste op Nederlandse bodem in aanbouw.
Dak+Bouw sprak met Herman Raes (Recticel Insulation)
en Hugo de Waal (Wienerberger). Laat u inspireren: Wie
niet duurzaam produceert, zal niet overleven!
Sinds eind 2010 beschikt Antwerpen over een integrale planvisie, waarin alle bestaande en toekomstige initiatieven
in kaart zijn gebracht. De stad gaat daarmee versterkt en
versneld aan duurzaamheid werken. Dak+Bouw vraagt
schepen Guy Lauwers naar details en onderbouwing:
bruggen bouwen tussen duurzaamheidsprojecten.
Peter Kroonen, Teamcoördinator Technisch Beheer van
het Team Bijzonder Vastgoed van de Gemeente Rotterdam
licht het contract toe dat de stad heeft gesloten met een
energie service company (afgekort esco) voor het beheer
en onderhoud van gemeentelijke gebouwen.
Onder aanvoering van Blauwhoed/Eurowoningen heeft
een consortium het initiatief genomen om een nieuwe
‘groene’ gordel tussen twee enorme watervlaktes in de
stad Rotterdam duurzaam instedelijk te ontwikkelen.
De wijk wordt een ‘parkstad in een stad’, die voor driekwart
bestaat uit groen en water.
Lichtenberg opinieert! Echt opgeschoten zijn we niet sinds ’73.
Ir. Cees van Beukering, voorzitter van Stichting VastgoedManager Expert: Duurzaamheid en mvo moeten een
natuurlijk instinct zijn. Het is daarom te gek voor woorden,
dat we nog altijd niet goed en gezond kunnen bouwen.
Kijk maar naar de scholen.

HEADLINES Duurzame energie: Nederland haalt doelstelling niet • Duitse bouw
speelt al in op ‘nul-energie-eisen’voor nieuwbouw in 2020 • Wientjes: half miljard
wenselijk voor r&d • DHV helpt bij bouw duurzame droomstad in China

38
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Minimaal drie keer per
kalenderjaar
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Advertentie-exploitatie
Nederlandse Dakdekkers
Associatie (NDA) BV
Els Zwaan
E: ezwaan@dakinfo.nl
In samenwerking met BO did it!
Bridging Ideas That Matter
Patricia van Boven
E: pvboven@dakinfo.nl
M: 06 113 20 808

Minimaal 12.000 exemplaren

Projectontwikkelaar Marsaki realiseert keramisch passieve huizen in Grijpskerke (Zeeland).
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Inmiddels zijn er 84 Green Building Councils opgericht in
80 landen, waaronder in 2008 de Dutch Green Building
Council (DGBC). Waarom is het aantal landen waar een
Green Building Council is gevestigd zo explosief gestegen
in het afgelopen decennium? Wat mag de internationale
bouwwereld van deze instanties verwachten?
Duurzaamheid moet op strategisch niveau volledig
geïntegreerd zijn in alle marketing-, communicatie- en
productieactiviteiten. Daag managers maar uit om
duurzaamheidkampioen te worden. Aan het woord is
Ramon Arratia, Sustainability Director EMEAI (Europe,
Middle East, Africa, India) van InterfaceFLOR.

Troelstra & de Vries BV dakproducten, Postbus 2, 8650 AA IJlst, Telefoon 0515 53 30 00, info@troelstra-devries.nl
Member of the Soprema group
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UITGELICHT OP 6+7

door Dirk Lahuis

Donner heeft een punt,
maar overheid gaat niet
geheel vrijuit!
De bouw staat erom bekend: het zoeken van schuldigen, zonder dat de
eigen verantwoordelijkheid wordt genomen. Bouwers zijn er soms heel
sterk in. We zagen het vorige maand opnieuw gebeuren, toen minister
Donner (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer als zijn
mening gaf, dat niet de bouwregels maar de faalkosten de oorzaak
zijn van de hoge prijzen van nieuwbouwwoningen.
Hij verduidelijkte dat met de aanvulling: “Een van de grootste, onnodige
kostenposten van de bouw wordt gevormd door de faalkosten die
ontstaan omdat men zich niet houdt aan regelgeving, bestekken of
gemaakte afspraken.”

Lodenareal (passiefhuis) in Innsbruck krijgt veel
bezoekers over de vloer
Dit is het Lodenareal in Innsbruck,
een van de grootste passiefhuisprojecten in Oostenrijk. Het is een
complex van 354 appartementen
van de corporatie Neuen Heimat
Tirol Association. Het complex
kreeg eind mei veel aandacht van
geïnteresseerden in de passiefhuistechnologie.

Het was immers een van de bezoekprojecten voor de deelnemers aan de
15e Passivhaus Conferentie die in de
Tiroolse hoofdstad werd gehouden.

Nederland krijgt alsnog
‘nieuwe energie’

Eind april heeft de Kamer deze motie
aangenomen. Het kabinet stond er
ook achter.

Het burgerinitiatief ‘Nederland
Krijgt Nieuwe Energie’ krijgt alsnog
weerklank in de volksvertegenwoordiging. Het initiatief werd in februari
door de Tweede Kamer afgewezen,
op procedurele gronden. De ondertekenaars vroegen om een ‘deltaplan’ om ons land in 2050 voor
100% aan de duurzame energie te
hebben.
De inspanningen voor het gesjeesde
burgerinitiatief blijken toch niet voor
niets te zijn geweest. In een gezamenlijke motie hebben de Tweede Kamerleden Gerda Verburg (CDA) en
Diederik Samsom (PvdA) opgeroepen tot een langjarig nationaal
energieakkoord, dat zorgt dat het
aandeel van duurzame energie in
2050 is gestegen tot rond de 100%.

Details van het project zijn te vinden
op www.passivhausprojekte.de,
project ID 1225.
(Copyright: Passive House Institute).

Ook in het bedrijfsleven slaat het
burgerinitiatief intussen aan.
Uiteenlopende sectoren van het
Nederlandse bedrijfsleven (waaronder de branche-organisaties
Uneto-VNI, NLingenieurs en LTO
Nederland) hebben hun krachten
gebundeld in de nieuwe stichting
Nederland Krijgt Nieuwe Energie.
Doel van deze stichting is om te
komen tot de ontwikkeling van een
door bedrijven, burgers, wetenschap
en politiek breed gedragen initiatiefwet voor een Deltaplan Nieuwe
Energie.
Prins Carlos de Bourbon de Parme
wordt voorzitter van de stichting,
Marco Witschge (organisator van
het burger-initiatief) wordt directeur.

Ik kan een heel eind met de heer Donner meegaan. In deze column heb
ik al diverse malen weergegeven, hoe faalkosten voorkómen kunnen
worden. De NDA en de aangesloten bedrijven hebben uitstekende
ervaringen met het creëren van samenwerking (vanaf het begin van
een opdracht) en het betrachten van openheid, met de bedoeling om
afstemmingsproblemen vóór te zijn.
We streven naar rechtstreekse contacten met de opdrachtgevers,
teneinde ze invloed te geven en uit te oefenen. Dat houdt faalkosten in
de realisatie- en de exploitatiefases zo laag mogelijk. Als serieuze
partijen zouden werken zoals de NDA-bedrijven hun opdrachten aanpakken, dan zouden in de bouw veel minder faalkosten bestaan.
Dat is één kant van het verhaal.
De andere kant werkt uit in het nádeel van Donners stellingname.
De overheid zelf is immers ook niet brandschoon. Integendeel, de
relatief hoge prijs van de nieuwbouwwoningen valt in aanzienlijke
mate de overheid aan te rekenen. Zij staan toe, dat er problemen
ontstaan door de opgeklopte grondprijzen. Het gevolg: de gevoerde
grondpolitiek van de gemeenten bepaalt te veel de hoogte van de
stichtingskosten van een nieuwbouwwoning.
Regelgeving is zeker niet de voornaamste schuldige aan de hoge
bouwkosten. Maar niet te ontkennen valt, dat de kostprijs van een
woning voor een groot deel bestaat uit installatiekosten. En ja, ook
díé zijn (overigens lang niet altijd noodzakelijk) een uitvloeisel van
overheidsbeleid (regelgeving): hoge eisen, hoge kosten, onzorgvuldige controle.
Mijn conclusie: Donner heeft een punt, maar de overheid gaat ook
niet geheel vrijuit!
De remedie ligt voor de hand. Doe aan afstemming, doe aan procesoptimalisatie. Het zogenaamde ‘lean bouwen’ (zie ook verderop
in deze editie van Dak+Bouw) breekt weer door. Dat opent mogelijkheden voor meer efficiëntie.
Kortom: werk eerst eens aan jezelf, voordat je naar de bouwregelgeving wijst.
Ing. Dirk Lahuis is directeur van de Nederlandse Dakdekkers
Associatie (NDA) te Almere.

Vraag naar duurzame
materialen groeit

Duitse bouwwereld wil sneller
saneren voor energieomslag

Nieuwe methode van woningverwarming
pakt goed uit

In Nederland ervaart 73% van de architecten vraag naar duurzame materialen.
In bijna een kwart van de gevallen is de
opdrachtgever ook bereid hier extra voor
te betalen. Deze ontwikkeling vertaalt
zich in de materiaalkeuze van de
architect: 46% van de architecten geeft
namelijk aan dat zij bij het selecteren
van (bouw)materialen letten op de
aanwezigheid van een duurzaamheidcertificaat en zelfs bereid zijn hier een
eventuele meerprijs voor te betalen.
Dit en meer blijkt uit de European
Architectural Barometer, een driemaandelijks marktonderzoek onder 1200
architecten in Duitsland, Frankrijk,
Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd
Koninkrijk.

“Pas een versnelling toe bij de energiesanering van de gebouwenvoorraad.”
Die oproep deed het Duitse bouwverbond
aan de bondsregering, eind mei tijdens
een zgn. conjunctuurpersconferentie.

Een nieuwe stap naar verduurzaming. Zo noemt de
woningcorporatie Ymere (Amsterdam) de vinding
van Willem Neeleman om kamers te verwarmen via
de muren.

Berekening GPR-score
geactualiseerd
De duurzaamheid van een woning wordt
uitgedrukt in GPR-prestatie-niveaus.
Hoe duurzamer de woning des te hoger
de GPR-score. In een rapport van maart
2010 geeft bbn adviseurs gebruikers van
‘GPR Gebouw’ inzicht in de kosten voor
het realiseren van verschillende ambitieniveaus in duurzame woningbouw.
Hogere prestatieniveaus leiden tot hogere
investeringskosten. Daar staat tegenover, dat in de gebruiksfase sprake is
van lagere woonlasten en een hoger
comfort- en kwaliteitsniveau.
In 2009 verscheen het eerste rapport
‘Inzicht in meerkosten van ambities’
van de hand van bbn adviseurs, maar
de ontwikkelingen op het gebied van
duurzaam bouwen volgen elkaar snel op.
Onder andere door de aanscherping van
wetgeving rondom de EPC-norm voor
woningen heeft bbn daarom nu de
nieuwe versie van het rapport gelanceerd.
De vernieuwingen liggen onder andere
in de correctie naar het prijspeil van
2011 en het toevoegen van enkele
woningtypes (hoek, twee-onder-een-kap
en vrijstaand).
De samenvatting van het rapport is als
PDF te downloaden op www.bbn.nl.

Bij monde van voorzitter dr.ing. H.H.
Loewenstein waarschuwde het Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
(ZDB), dat de energieomslag van fossiel
naar duurzaam alleen maar kan slagen,
als het gebouwenbestand (en dan vooral
de woningen) in Duitsland toereikend
gesaneerd is. Volgens het ZDB is voor
die sanering méér geld nodig dan het
huidige jaarbudget. “Het bedrag zou
verhoogd moeten worden tot minstens
2 miljard euro per jaar, en dat voor een
lange reeks van jaren”, aldus het ZDB.
“Berichten over subsidietekorten voor de
energiesanering maken woningeigenaren
onzeker. De woningeigenaren worden
misschien in de verleiding gebracht,
energie-investeringen uit te stellen”, aldus
de heer Loewenstein. Overigens heeft de
Duitse bouwsector niet echt te klagen.
Verwacht wordt, dat in het lopende boekjaar (2011) de woningbouw qua omzet
met 4,4% zal stijgen. De bedrijfsopdrachten nemen qua omzet toe met eenzelfde
percentage. Uit de hoek van de overheid
zijn voor dit boekjaar minder opdrachten
verstrekt, te weten -2,2%. Oorzaak zijn
vooral de teruggelopen overheidsinvesteringen in de weg- en waterbouw.

Afgelopen winter was het concept in een huurwoning lange tijd op proef in gebruik. Dit voorjaar
werden de resultaten bekend gemaakt.
Die waren zeer positief. De metingen werden gedaan
door de TU Eindhoven.
Het nieuwe idee van Willem Neeleman (van het
bedrijf Active Warmth) is een verwarmingselement
van polymeer (een rubber), dat op gipsplaten wordt
geplaatst en dan onder lichte stroom wordt gezet.
Daardoor gaan carbondelen bewegen, die de muren
verwarmen.
In de toekomst kan het verwarmingssysteem in de
woning zelfs op afstand worden aangestuurd via de
mobiele telefoon of via internet.
Het systeem van Willem Neeleman/Active Warmth
is overigens niet nieuw. Neeleman won er in 2007 al
de Herman Wijffels Innovatieprijs (van de Rabobank) mee.
Het verwarmingsconcept wordt op dit moment al
toegepast in kleding en op operatietafels, maar nu
voor het eerst ook in de woningbouw. Ymere staat
voor de taak om zijn bestaande woningvoorraad
duurzaam te renoveren, in het licht van een maatschappelijk verantwoord milieubeleid.
Ymere is met 80.000 huurwoningen een van de
grootste corporaties van Nederland.

Duurzame energie slechts goed voor 4% totale energievoorziening
Resultaten van een gemeenschappelijke
onderzoek van CE Delft en Ecofys uitgevoerd
in opdracht van energiebedrijf Eneco en Triodos
Bank wijzen uit dat de overheid energie uit
fossiele brandstoffen met liefst e 5,8 mrd per
jaar stimuleert. Duurzame energie krijgt e 1,5
mrd steun. Dat lijkt aanzienlijk minder, maar
duurzame energie is slechts goed voor 4% van
de totale energievoorziening. Met ten minste
53 financiële en andere maatregelen stuurt de
Nederlandse overheid de ontwikkelingen op de
energiemarkt. Gebruikers van fossiele energie
worden met e 4,4 mrd gesteund door de
overheid.

Deze steun bestaat uit belastingvrijstellingen,
bijvoorbeeld voor kerosine en rode diesel. Tevens
krijgen grootgebruikers belastingkortingen,
omdat het energiebelastingsysteem zo is opgebouwd dat de belasting relatief lager wordt bij
grootgebruik. Dit onderzoek biedt nuttige inzichten voor de Kamerdiscussie over stimulering
van duurzame energie en energie uit gas, olie
en kolen. Via www.ecofys.nl kunt u het rapport:
‘Overheidsingrepen in de energiemarkt Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor
fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen,
kernenergie en energiebesparing’ downloaden.

COVER INTERVIEW
Herman Raes (59) is
commercieel directeur
Benelux en export bij
Recticel Insulation. Hij is
afkomstig uit een Oostendes
meubelmakersgeslacht en
werkt intussen al 33 jaar bij
Recticel. Het als zeer
innovatief bekendstaande
bedrijf produceert alle
soorten polyurethaan, van
heel zacht tot heel hard.

Recticel Insulation en Wienerberger investeren in elkaar en concretiseren een wereldprimeur: keramisch passiefbouw.

Wie niet duurzaam produceert,
zal niet overleven
> Een samenwerking tussen twee
toeleveranciers in de bouw heeft
geleid tot een wereldprimeur:
keramisch passiefbouw.
Het staat in het dorp Bottelare (België)
en het is op deze aardbol het allereerste in zijn soort. Het keramische
passiefhuis is het product van de
samenwerking tussen isolatiefabrikant Recticel Insulation en
keramische bouwmaterialenfabrikant Wienerberger.

Er ligt een
taak
voor het
Nederlands
Verbond
Toelevering
Bouw
(NVTB).

Ir. Hugo de Waal (51) is sinds begin 2011
algemeen directeur van Wienerberger
in Nederland. Hij studeerde civiele techniek
in Delft (afbouwconstructies en
bouwfysica). Wienerberger produceert
keramische producten (met klei als basis)
als gevelbakstenen, straatbakstenen,
keramische binnenmuurstenen, dakpannen
en raamdorpels.

Recticel is van oorsprong een Belgisch
beursgenoteerd bedrijf, dat in
Nederland een grote productievestiging heeft in Kesteren. Wienerberger
B.V. heeft in Nederland haar hoofdvestiging in Zaltbommel en is een
internationale speler met hoofdkantoor in Wenen (Oostenrijk). In
Nederland kocht het bakstenen- en
dakpannenfabriek Terca en Koramic
op. Beide ondernemingen opereren
wereldwijd. In Nederland en België
trekken ze graag en vaak samen op.
Wienerberger heeft 17 fabrieken in
Nederland.
Het keramische passiefhuis in Bottelare, bij Gent, dateert al van 2008.
Het huis is in 2010 gecertificeerd.
Intussen is de samenwerking tussen
Recticel Insulation en Wienerberger
sterk geïntensiveerd.
Het eerste ontwerp ondergaat
permanent verbeteringen, doordat
Recticel Insulation en Wienerberger
voortdurend gericht investeren in
elkaars kennis en bedrijven. “We
hebben elkaar gevonden op het feit

dat Wienerberger de hele productenrange voor een woning heeft,
behalve isolatie. En die hebben wij.
Daaruit is alles voortgekomen”,
aldus commercieel directeur Herman
Raes van Recticel Insulation.

Samsam. Dak+Bouw spreekt met
de heren Herman Raes van Recticel
Insulation en Hugo de Waal van
Wienerberger voor een uitleg over
hun bijzondere ketenintegratie,
waarvan het keramische passiefhuis
uiteindelijk het resultaat is. Het
gesprek gaat niet uitsluitend over
samenwerking, maar vooral ook
over de gezamenlijke filosofie over
economie en ecologie. Het woord
duurzaamheid zal daarbij vaak
vallen. Want alle volgende samsamprojecten die intussen zijn opgezet,
hebben het ontzag voor onze planeet
als vertrekpunt.
Eerst even voorstellen: Herman
Raes (59) is commercieel directeur
Benelux en export bij Recticel
Insulation. Hij is afkomstig uit een
Oostendes meubelmakersgeslacht
en werkt intussen al 33 jaar bij
Recticel. Het als zeer innovatief
bekendstaande bedrijf produceert
alle soorten polyurethaan, van heel

zacht tot heel hard.
“Er is in Nederland en België vrijwel
geen enkele woning te vinden,
waarin géén Recticel-pur aanwezig
is. Het zit bijvoorbeeld in spouwen,
dichtingen, matrassen, stoelen,
tapijtonderlagen, lingerie, schoudervullingen, sponzen, en zo meer.”
Ir. Hugo de Waal (51) is sinds begin
2011 algemeen directeur van
Wienerberger in Nederland. Hij
studeerde civiele techniek in Delft
(afbouwconstructies en bouwfysica).
Hij is dus nog altijd werkzaam
binnen zijn studiekeuze.
Hij werkte aanvankelijk bij een
ingenieursbureau, maar koos later
voor de commerciële kant:
marketingmanager en commercieel
directeur bij Isover (tot 2000),
marketing- en inkoopdirecteur bij
Raab Karcher in Duitsland (tot
2003), algemeen directeur van Kijlstra
Beton in Friesland (tot en met 2010)
en nu bij Wienerberger Nederland
als algemeen directeur. Wienerberger
produceert keramische producten
(met klei als basis) als gevelbakstenen, straatbakstenen, keramische binnenmuurstenen, dakpannen
en raamdorpels. >

We moeten het in de bouw eigenlijk hebben over levensduur, want
een lange levensduur is een wezenlijk onderdeel van duurzaamheid.
Energie-efficiënt produceren is goed, maar als het product na 10 of
15 jaar vervangen moet worden, dan wordt toch het kind met het
badwater weggegooid. We zouden dus allemaal producten in de markt
moeten zetten met een garantie van eeuwen. Met bakstenen blijkt dat
je bijna voor de eeuwigheid kunt bouwen.
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Keramisch passieve huizen
in Grijpskerke (Zeeland).

Nederland op achterstand

Uniek concept. Raes en De Waal

“Wereldwijd wordt bijna 40% van alle fossiele
brandstof gebruikt voor het verwarmen van
gebouwen. Het is dan ook absoluut noodzakelijk,
dat bij ‘duurzaam bouwen en wonen’ voorrang
wordt gegeven aan energiebesparing: CO2-reductie
is nodig. Nederland staat er in dat opzicht niet
goed voor. Kabinetsbeleid is: min 20% in 2020,
maar dan zal Nederland toch echt een tandje bij
moeten zetten. Wat zeggen wij: Nederland zal een
heel tandwiel moeten bijsteken! We zijn in de
duurzaamheidtechnologie altijd koploper geweest
in Europa, maar die positie zijn we volledig
kwijtgeraakt. Ten opzichte van andere landen is
Nederland op grote achterstand gezet.”

leggen uit wat een ‘keramisch
passiefhuis’ is: “Een woning wordt
als passiefhuis beschouwd als de
netto-energiebehoefte kleiner is dan
15 kWh/m2 per jaar, als de woning
voldoende luchtdicht is en als de
temperatuur niet vaker dan 5% van
het jaar boven de 25°C stijgt. We
spreken van een ‘keramisch passiefhuis’ als zo’n passiefhuis wordt gerealiseerd met traditionele bouwtechnieken en -materialen, zoals
baksteen en harde isolatieplaten van
polyurethaan. Recticel Insulation
en Wienerberger hebben aan de
wieg gestaan van dit unieke concept.”

Herman Raes, commercieel directeur Benelux en
export van Recticel Insulation en ir. Hugo de Waal,
algemeen directeur Wienerberger.

Volgens Herman Raes is het passiefhuis vooral in België veel toegankelijker en populairder geworden
(meer dan in Nederland), omdat in
België vaker particulier wordt gebouwd. Dat wordt wel eens verduidelijkt met de uitdrukking. “Een
Nederlander koopt een huis, een Belg
bouwt een huis”, licht hij toe met
een knipoog.

Heusden-Zolder en
Grijpskerke. Recticel Insulation
en Wienerberger hebben de afgelopen jaren veel samen gedaan op
het terrein van keramisch passieve
gebouwen. Onder meer werd een
keramisch passief hotel ‘Eco-Logies’
ontwikkeld in Heusden-Zolder
(België). In Nederland is op dit
moment een massief-passief
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woningbouwproject in Grijpskerke
(Zeeland) het meest aansprekend.
De beide partners beleveren daar de
Walcherse Bouw Unie (WBU), tegenwoordig Heijmans, voor de bouw
van 19 CO2-neutrale WoonEco2huizen met een superlage EPC-ambitie van 0,2 of minder.
Nieuw is daar, dat Wienerberger er
het zogenaamde Porotherm Wall
System (afgekort PWS) levert, op
maat gemaakte keramische binnenmuurelementen die zeer snel in het
werk te monteren zijn.
In de spouw wordt gewerkt met een
dubbele laag Eurowall spouwisolatie
van Recticel Insulation in combinatie
met Rectitape isolatietape. Hierdoor
wordt een verhoogde winddichtheid
gerealiseerd.
De binnenmuurconstructie van een
woning is binnen een paar dagen te
plaatsen. De keramische blokken
worden in geconditioneerde productiehallen verlijmd tot elementen van
circa 6 m2, afhankelijk van de dikte
van de wand en de technische
mogelijkheden op het werk. Marsaki
is de projectontwikkelaar. Naast de
19 CO2-neutrale huizen ontwikkelt
zij daar ook een passief woonzorgcentrum met gymnastiekzaal annex
theaterzaal, een jeugdhonk en
bedrijfs- of winkelruimte.
De 19 huizen worden in oktober 2011
opgeleverd.

Levensduur. Ook in dit kader
valt het woord ‘duurzaamheid’.
De Waal veert onmiddellijk op: We
moeten het in de bouw eigenlijk
hebben over levensduur, want een
lange levensduur is een wezenlijk
onderdeel van duurzaamheid.
Energie-efficiënt produceren is goed,
maar als het product na 10 of 15 jaar
vervangen moet worden, dan wordt
toch het kind met het badwater
weggegooid. We zouden dus allemaal
producten in de markt moeten zetten
met een garantie van eeuwen. Met
bakstenen blijkt dat je bijna voor de
eeuwigheid kunt bouwen.”
Raes valt hem bij. “We bekijken de
evolutie van de markt altijd van zeer
nabij. Je ziet dan hypes en tendensen.
Duurzaamheid is geen hype, dat is
een echte tendens, want de beslissingen van vandaag moeten duurzaam zijn. Recticel Insulation heeft
bewust gekozen voor het Keymark
kwaliteitslabel voor haar isolatieproducten. Het Keymark is een
streng Europees kwaliteitslabel dat
aan producenten wordt toegekend,
door erkende onafhankelijke experts.
Daartoe wordt het gamma van
Recticel Insulation jaarlijks en geheel
vrijwillig onderworpen aan uiterst
strenge externe controles. Zo wordt
Recticel Insulation continue doorgelicht. Om aan te tonen dat er altijd
kwaliteit wordt geleverd.”

dat is uiterst zeldzaam in onze tak
van sport. We besparen veel energie.
Het levert dus ook geld op. Dat valt
niet te ontkennen.”

Overleven. Maar beide industriëlen zijn het erover eens dat
duurzaamheid tegenwoordig een
essentieel onderdeel van de bouw is.
“Wie niet duurzaam produceert, zal
niet overleven. Het begrip duurzaamheid moet zich dus wel vastzetten
in de genen van het bedrijf en zijn
medewerkers. We zijn hier op aarde
slechts tijdelijke bezoekers. We
moeten verder kijken dan onze neus
lang is. We moeten ook rekening
houden met de rest van de planeet”,
aldus De Waal. >

Hartenkreet: beter samenwerken als NVTB!
“Ik pleit sterk voor een eenduidige presentatie
van bouwmaterialen. Er is gewoon één uniforme
methode nodig om de milieurelevante productinformatie weer te geven, op basis van de LCA,
de levenscyclusanalyse. Ik vind het duidelijk een
taak voor het Nederlands Verbond Toelevering
Bouw (NVTB) om alle milieu-info overzichtelijk en
eenduidig te presenteren. Daartoe moeten we als
toeleveranciers beter samenwerken. Dat versterkt
immers de invloed en het imago van de branche.
We moeten ons niet laten leiden door een labeltje
hier en een keurmerkje daar. De afnemers zien
door de bomen het bos niet meer. Wij als toeleverende industrie hebben zelf de plicht om uniform,
dus goed vergelijkbaar, te informeren. Beschouw
dit maar als een hartenkreet van me.”
Ir. Hugo de Waal, algemeen directeur
Wienerberger.

De Waal: “Discussies over minder
milieubelasting van een product zijn
vaak discussies op de vierkante millimeter. Uiteindelijk telt maar één
ding, en dat is dat een product een
lange levensduur heeft, zonder al te
veel onderhoud, want ook onderhoud
is vaak milieubelastend.”
“Producten moeten niet decennialang, maar eeuwenlang meegaan.”
Hij wijst erop dat beide bedrijven
zijn doordesemd van de hang naar
duurzaamheid. “Wienerberger is
zelfs ISO 14001-gecertificeerd en

D A K + B O U W 11 V O O R J A A R 2 0 1 1

HEADLINES
Rosmalen Dakbedekkingen en
Phoenix stappen in ‘Huis van
Overvloed’
Rosmalen Dakbedekkingen en Phoenix
Afdichtingstechniek zijn beide deelnemer
in een bijzonder initiatief, te weten het
‘Huis van Overvloed’ in Nijmegen.

Gaat er niet méér werk naar de
dakdekker?
Raes: “Nee, dat geloof ik niet.
Er zullen in de toekomst personele
tekorten zijn in elke categorie
vakmensen, dus ook onder de dakdekkers.” <

Ze leveren dakbedekkingsmaterialen
(wortelwerende Restitrix EPDM) en
isolatiemateriaal voor het dak en ze
leveren tijd. De bouw begint binnenkort,
in het kader van een groot waterbouwkundig werk op de noordoever van de
Waal.

Groene week in september
Van 19 tot en met 23 september wordt
de Dutch Green Building Week gehouden.
Deze sluit aan bij de zogenoemde
World Green Building Week.
Tijdpad nodig voor 2020

Met een schuin oog naar de regionale en landelijke politici vult Raes
aan: “Er zijn veel mensen die willen.
Er zijn er minder die kunnen.
En er zijn er nóg minder die erin geloven. In veel van dit soort bewustwordingstrajecten speelt dat mee.
We moeten van ‘willen’ naar ‘kunnen’
geraken. Neem het voorbeeld van
een talentvolle atleet. Als hij een
medaille wíl halen, zal hij het kunnen.
Maar als hij er niet in gelóóft, kan
hij het vergeten. Zo is het ook met
onze politici. Ook wij vanuit
bedrijfsleven en industrie moeten
ze zover brengen dat ze er echt in
gaan gelóven, in duurzaamheid.”
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Vakmensen. Op de vraag hoe,
in het algemeen, de toekomst van de
samenwerking tussen industriële
materiaalproducenten/-leveranciers
is, geven beide gesprekspartners
een verschillend antwoord. Herman
Raes meent dat er in Nederland knelpunten zullen ontstaan vanwege
de geringe beschikbaarheid van
vakmensen om de innovaties op het
werk uit te voeren. Hugo de Waal
ziet dat anders: “Ik hoor dat geluid
al jaren. Toch zijn er telkens weer
genoeg vakmensen. Maar de tendens
om meer in prefab te doen, zal zich
wél verstevigen, met name ook uit
kwaliteitsoverwegingen.”

“Ik vind dat meer toeleverende
industriëlen serieus aan tafel zouden
moeten gaan zitten met de bouwwereld en met de overheid. Niemand
in onze branche schijnt zich echt te
realiseren, dat de EU per 2020 een
aantal zaken oplegt, waarvoor
Nederland nog niet gereed is.
Integendeel, Nederland is bezig zich
te vergalopperen in de verkeerde
richting. We zijn er niet klaar voor,
we hebben de middelen nog niet en
we kennen geen tijdpad. Hoe kun je
als bouwnijverheid en industrie jezelf
voorbereiden op de toekomst, als je
niet weet wat er van je wordt
verwacht en welk tijdpad de overheid
gaat uitzetten?
Opleidingen en investeringen voor die
nieuwe toekomst vergen tijd. Dat
soort voorbereidingen zijn niet van
de ene op de andere dag mogelijk.
Een ministerieel tijdpad is dus
dringend noodzakelijk. Het is jammer,
dat we daar zélf om moeten vragen.”
Herman Raes, commercieel directeur
Benelux en export van Recticel
Insulation.

De ‘Nederlandse’ week staat helemaal in
het teken van duurzaam bouwen, wonen,
werken en duurzame gebiedsontwikkeling. Samenwerken en interactie staan
centraal. Doel van de jaarlijkse World
Green Building Week is om te laten zien,
welke belangrijke rol ‘groene’ gebouwen
spelen in gezondere, duurzame gemeenschappen. De organisatie in eigen land
is in handen van de Dutch Green
Building Council (DGBC) te Rotterdam.

Nu al meer dan 1000 ontwerpers van passiefhuizen
Het aantal bedrijven dat gecertificeerd
is als ontwerper van passiefhuizen, is
onlangs de 1000 gepasseerd. Al die
bedrijven (vanuit de hele wereld) zijn
opgeleid bij het vermaarde Passiv Haus
Instituut in Darmstadt (Duitsland).
Het certificaat bestaat nu vier jaar. Dat
de belangstelling voor energievrije
woningen sterk toeneemt, blijkt uit het
feit dat alleen al in 2010 maar liefst
600 bedrijven met succes examen deden.
Het certificaat is vijf jaar geldig.
Meer informatie op: www.passiv.de

Alles op rij over de vegetatiedaken op bestaande gebouwen
De Stichting Bouwresearch (SBR) heeft
een richtlijn uitgebracht, waarin van a
tot z wordt beschreven, hoe een vegetatiedak gerealiseerd dient te worden op een
bestaand gebouw.
De richtlijn gaat onder andere in op de
voordelen van vegetatie op een dak, het
ontwerp, de constructieve eisen, bouwfysische vragen, veiligheidsaspecten en
de aandachtspunten. De overwegingen
die aan bod komen bij het ontwerp zijn
met behulp van een stroomschema
weergegeven. Eén hoofdstuk is specifiek
gewijd aan het aanvragen van vergunningen.
Uitgangspunt zijn vegetatiedaken voor
bestaande gebouwen, maar veel van
de aanbevelingen zijn uiteraard ook te
gebruiken bij nieuwbouw.
Het eerste exemplaar van de ‘Richtlijn
Vegetatiedaken voor bestaande bouw’
werd in maart overhandigd aan de
wethouder voor duurzaamheid van
Rotterdam, Alexandra van Huffelen.
De wethouder kreeg het boekwerkje uit
handen van Hans van Cooten (voorzitter
VHG-vakgroep Dak- en Gevelbegroeners) en André van den Engel (adjunctdirecteur Vereniging Dakbedekkingbranche Nederland VEBIDAK). Dat
gebeurde tijdens de Visiebijeenkomst
Vegetatiedaken.

Het Huis van Overvloed krijgt vooral
een sociaal-duurzame functie: iedereen
die maatschappelijke doelen nastreeft,
kan in de toekomst van deze plek gebruik
maken om samen te werken. De naam
is gekozen omdat we leven in een wereld
van overvloed. Er is te veel maar het
ligt op de verkeerde plek, vaak onbenut.
Het huis wordt dan ook gemaakt van
materiaal dat ‘over’ is.
Inmiddels is al heel veel bereikt. Er is
veel materiaal gegeven, zoals pallets,
radiatoren, stoeptegels, zonnepanelen,
isolatiemateriaal en dakbedekkingsmateriaal, onder andere door Jaga,
Rosmalen Groep en Phoenix. Maar ook
de DAR, de lokale afvalverwerker, doet
mee en er zijn diverse installatiebedrijven
die het Huis van Overvloed zien als
een broedplaats voor nieuwe technologieën.
Ook de Rabobank neemt deel en er zijn
diverse bedrijven die helpen op het
gebied van inrichting, communicatie,
public relations en social media
presentaties.
Maar meer hulp blijft welkom,
bijvoorbeeld in de vorm van transportmogelijkheden, materiaal of hulp bij
het bouwen. Op de website www.
huisvanovervloed.nl staat meer.
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Met IsoBouw staat u op
jarenlang vertrouwen.
IsoBouw brengt nieuwe ideeën in praktijk.

Het exclusieve merk Proofs wordt op de markt gebracht door

De Nedaproofs-producten zijn de top uit de Proofsdaken-lijn.

een beperkt aantal geautoriseerde dakdekkersbedrijven en met

Als voorbeeld de 1.8 mm dikke PVC dakbanen, 50% meer dan

trots melden wij u dat het NDA daar onderdeel van uitmaakt.

de meest toegepaste 1.2 mm dikte. Meer duurzaamheid bij daken

De samenwerking NDA-profine duurt inmiddels al 15 jaar.

dus, daken die steeds vaker gebruikt worden als werkvloer voor

De wereld verandert in een snel tempo, vandaar dat binnen

installaties. De verwerking van de Nedaproofs producten valt

onze samenwerking nieuwe initiatieven worden gezocht.

onder de verantwoordelijkheid van de NDA-dakdekkersbedrijven.
Het Nedaproofs-concept: het beste in product, het beste in de

Nieuw is het van Proofs dakbanen afgeleide merk NEDAPROOFS

verwerking. Met minder hoeft u geen genoegen te nemen.

Met het nieuwe TOP-assortiment voor platte daken.
Door steeds goed naar u te luisteren, komt IsoBouw telkens met doordachte,
innovatieve oplossingen. Die zorgen ervoor dat u makkelijker, sneller en voordeliger
kunt werken. Zo bent u met ons TOP-assortiment verzekerd van de beste oplossing
voor alle gangbare daksystemen. De 26 productvarianten zijn afgestemd op uw
speciﬁeke eisen ten aanzien van de gewenste kwaliteit, druksterkte, afdichtings- en
bevestigingsmethode. Met het TOP-assortiment heeft u dus altijd een passend
kwaliteitsproduct met een scherpe prijs. Meer weten over onze innovaties?
Kijk op onze website of maak een afspraak: 0493-49 81 11.

en dit wordt uitsluitend toegepast door de 20 vestigingen van
de NDA-leden. Deze vestigingen zijn regionaal goed verspreid.

Het Nedaproofs-programma zal steeds verder uitgebreid worden,

Er is altijd een NDA-vestiging in de buurt.

we houden u op de hoogte!

www.isobouw.nl/platdak

NEDAPROOFS
www.nda.nl

proved by NDA en profine
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www.proofsdaken.nl
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NDA kiest voor
Proofs Premium
daken (PVC)
en Proofs Progressieve
daken (FPO)
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WERELDWIJD
Schepen Guy Lauwers (61) van de gemeente Antwerpen:

De projecten zijn nodig voor
een duurzame toekomst
> Antwerpen was in West-Europa
een van de steden die zich, tien à
twintig jaar geleden al, bekommerde
over het stedelijk leefmilieu.
Sinds eind vorig jaar beschikt Antwerpen over een integrale planvisie,
waarin alle bestaande en toekomstige
initiatieven in kaart zijn gebracht.
De stad gaat daarmee versterkt en
versneld aan duurzaamheid werken.
“Er waren binnen de gemeentelijke
organisatie al bijzonder veel duurzaamheidprojecten, maar het waren
allemaal eilandjes. En die eilandjes
hadden onderling geen bruggetjes.
Daar hebben we verandering in gebracht”, zegt Guy Lauwers (61), de
schepen (=wethouder) van onder
meer leefmilieu.
Klimaatplan
In 2010 heeft de gemeenteraad
van Antwerpen een Klimaatplan
goedgekeurd.
Daarin staat, waar Antwerpen in
2020 wil staan als klimaatvriendelijke stad en welke acties
daartoe nodig zijn.
De tekst van het Klimaatplan is
integraal opgenomen in de
beleidsnota ‘Antwerpen,
duurzame stad voor iedereen’,
die in bijgaand hoofdverhaal
uitvoerig wordt beschreven.

“We hebben alle bestaande initiatieven bij elkaar gebracht. We hebben
contact gezocht met de Europese
steden die op het stuk van het leefmilieu het beste scoren. Zo hebben
we in de planvisie een toekomst uitgestippeld, die bijzonder ambitieus
is: alle best practices bij elkaar. We
staan in Antwerpen dus niet aan het
begin van iets nieuws. Er is immers
al veel gebeurd, maar het was weinig
onderbouwd en weinig gestructureerd.
Dat is nu anders.”

Harde voornemens. De beleidsnota luistert naar de naam
‘Antwerpen, duurzame stad voor
iedereen’. Het stuk bevat tientallen
harde voornemens op het punt van
milieu en energie.
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Het voert te ver om die in dit artikel
uitputtend te behandelen. We geven
enkele highlights (zie voor enkele
verdere punten ook de kaders bij dit
artikel). In elk geval heeft het stadsbestuur op acht thema’s een beleidsstreven geformuleerd.
Zo wil de stad:
1) het energieverbruik beperken en
rationaliseren;
2) duurzame mobiliteit in en naar
de stad promoten;
3) hinderlijke lucht- en geluidsemissies beperken;
4) het groenoppervlak uitbreiden;
5) het hemelwater opvangen en het
drinkwaterverbruik beperken;
6) afval beperken en recyclen;
7) de ruimte optimaal gebruiken;
8) bodemverontreiniging voorkomen.

Het heeft geen zin om bijvoorbeeld
maatregelen te nemen die het privé
verkeer ontraden als je niet eerst
zorgt voor een krachtig openbaar
vervoer, om maar iets te noemen”,
aldus Lauwers.

Opmerkelijk is de portefeuille ‘patrimoniumonderhoud’. In Vlaanderen
heeft het woord patrimonium diverse
betekenissen. De meest gebruikte is
‘overgeërfd gebouwenbezit’, zeg maar:
de gezamenlijke monumenten.

“Bovendien is duurzaamheid niet het
speelterrein van één schepen. Het
hele stedelijk weefsel moet doortrokken zijn van het duurzaamheidbesef. Zoiets groeit niet van de ene
op de andere dag. De planvisie
‘Antwerpen, een duurzame stad
voor iedereen’ is ook langzaamaan
vanuit de praktijk van alledag opgebouwd. Ik wil absoluut niet van verkiezing naar verkiezing werken.
Daar leent duurzaamheid zich niet
voor.”

De stad Antwerpen (en ook Lauwers)
gebruikt het woord voor het totaal
van de gebouwen, het wagenpark
en het materiaal van de stad. “Dat
moet allemaal goed beheerd worden.
Het wagenpark moet energiezuinig
zijn, het aankoopproces moet vlot
en duurzaam zijn, en de gebouwen
moeten goed onderhouden zijn.
Deze bevoegdheid is misschien het
minst zichtbaar voor de burgers, maar
het is toch de motor van de stad.”

Motor van de stad. Schepen
Lauwers is nu vijf jaar als zodanig in
functie en heeft als wethouder een
opmerkelijke reeks portefeuilles.
Daar hoort ‘leefmilieu’ bij, maar ook
‘stads- en buurtonderhoud’ en ook
‘openbare werken’.

Guy Lauwers is geboren en getogen
Antwerpenaar. Hij werd geboren in
het stadsdeel Deurne, onder de rook
van het bekende voetbalstadion De
Bosuil (de ‘hel van Deurne’).
Hij woonde het grootste deel van
zijn leven altijd op minder dan 500
meter afstand van het stadion.

Hij voetbalde er in zijn jeugd bij de
FC Antwerp.
Schepen Lauwers heeft zich in zijn
actieve werkkring altijd ingezet
voor ‘mens en wereld’. Hij was van
1972-1995 werkzaam bij de vakbond
ABVV, tot in de hoogste functie. Van
1995-2006 was hij voorzitter van
Greenpeace België en lid van de overkoepelende Raad van Greenpeace
International. Sinds 2006 is hij
schepen van Antwerpen voor de
socialistische partij Sp.a. >

Schepen Guy Lauwers:
Ik wil absoluut niet van
verkiezing naar verkiezing werken.
Daar leent duurzaamheid
zich niet voor.

“De bedoeling van dit alles is om de
stad op alle punten aantrekkelijk
te maken om te wonen, te werken
en te bezoeken. Dat is de facto de
bottomline van ons project. Het is
natuurlijk vlug uitgesproken, maar
er zit een waaier van beleid achter.
Elke stad heeft haar eigen troeven
en knelpunten, haar geschiedenis; de manier waarop een stad is
ontworpen. Daar moet je allemaal
rekening mee houden. Wat hier in
Antwerpen werkt, werkt misschien
niet in een andere stad. Je moet
vooral een totaalbeleid voeren en
niet gaan voor de zogenaamde
‘one shots’ of concepten die op dat
moment ‘hip’ zijn. Zorg eerst dat de
randvoorwaarden goed zijn ingevuld en creëer een totaalvisie.
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overigens wél een enorme barrière
op: de bodem is ter plekke nog ernstig
vervuild…

Dieter Bacquart

Een ander project valt in de categorie ‘jong geleerd, oud gedaan’.
Scholen kunnen zich aanmelden
als EcoSchool (zestig deden dat al)
om zich in te zetten door diverse
duurzaamheidthema’s, zoals afval,
energie, water, natuur en duurzame
voeding. De gemeente ondersteunt
met adviezen en financiën.

Passiefhuizen voor Nieuw-Zuid
Bij talloze woning-nieuwbouwprojecten heeft
Antwerpen al (aanvullende) eisen gesteld
inzake energie en leefmilieu.
Het meest duidelijk blijken de Antwerpse
ambities uit de plannen voor Nieuw-Zuid, een
nieuwe wijk met 2000 woningen aan
de zuidkant van de Scheldekaaien, die tegen
2020 gereed moet zijn. Schepen Lauwers wil
in die wijk passiefhuizen met groene daken
doen bouwen.
De stroomvoorziening zou moeten worden
geregeld via wind- en zonne-energie.
De verwarming van de hele wijk moet
geschieden door een centrale installatie
die werkt op biobrandstof.
De stad onderzoekt of huisafval van de straat
kan verdwijnen en via perslucht door ondergrondse leidingen zou kunnen worden
overgebracht voor verwerking naar
Blue Gate Antwerp, het toekomstige ‘groene’
industriepark dat achter Nieuw Zuid komt.
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Energie-investeringen. Uit
de nieuwe duurzaamheidnota van de
stad Antwerpen blijkt duidelijk, dat
er al heel wat initiatieven gaande
zijn. Zo wordt intensief geïnvesteerd
in de eigen monumenten en ander
eigen gebouwenbezit van de gemeente. Er worden warmtekrachtkoppelingen geïnstalleerd in stedelijke
zwembaden. Bij stadsuitbreidingen
worden verregaande energiecriteria
opgelegd.
Ook de gewone burger kan zich via
de gemeente ‘bekeren’ (Antwerpen
spreekt eufemistisch van ‘sensibiliseren’) tot duurzaamheid. Er zijn
tal van regelingen voor premies en
leningen voor energie-investeringen.
“Voor een groot deel zijn we hierin
het doorgeefluik van de rijksoverheid,
maar dat maakt voor de burger
geen verschil. Het helpt in elk
geval ongelooflijk. Al die regelingen
brengen de burger op nieuwe ideeën

inzake hernieuwbare energie en
duurzaamheid”, aldus Lauwers.
“We hebben bijvoorbeeld het EcoHuis
opnieuw opgetuigd, een infocentrum
voor ecologisch bouwen en verbouwen. Intussen heeft dat geleid tot
leuke nieuwtjes. Zo bieden we de
bewoners een thermogram aan (een
warmtefoto), waarop ze de warmtelekken van hun woning kunnen
zien. Zo kregen ze de energieverliezen
van hun huis met eigen ogen te
zien. Nou, dat was onthullend! Dat
heeft geleid tot veel isolatie-initiatieven. We hebben ook zeer succesvolle rondritten voor de geïnteresseerde burgers georganiseerd naar
voorbeeldprojecten van duurzaam
(ver)bouwen. Dat geeft óns de gelegenheid om ons premiestelsel
onder de aandacht te brengen. Het
werkt naar twee kanten.”

Blue Gate Antwerp. Van de
tientallen omschrijvingen voor toekomstig beleid die in de nieuwe
beleidsnota staan, vallen vooral de
plannen voor Petroleum Zuid op. Ze
zijn voor Nederlandse begrippen
vrij wetenswaardig.
Antwerpen is namelijk van plan om
op termijn alle vrachtauto’s uit de
stad te weren. Dat levert uiteraard
de grootst mogelijke problemen voor
de bevoorrading van bijvoorbeeld
winkels op. Maar daar heeft de stad
wat op bedacht. Onderzocht wordt
of op een voormalig industrieterrein
langs de Schelde een groot distributiecentrum kan worden aangelegd,
van waaruit de (binnen)stad wordt
bevoorraad met kleinere, elektrische
vervoermiddelen. De naam van dat
distributiecentrum aan de rand van
de stad is ook al bekend: Blue Gate
Antwerp. In 2010 werden de eerste
onderzoeken afgerond. Er doemt

Een zeer essentieel onderdeel van de
Antwerpse duurzaamheidplannen
is uiteraard de strijd tegen de CO2emissies in de stad. In 2020 wil
Antwerpen minstens 20% minder
uitstoot kennen dan in 2005. Tegen
2050 wil de stad CO2-neutraal zijn.
Om dat doel te bereiken wordt de
energie- en waterboekhouding
(opgelegd door de Vlaamse overheid)
in Antwerpen verplicht voor alle
overheidsgebouwen. Zo kan de naleving van de doelstellingen stringent worden gecontroleerd.
Een ander middel om CO2-emissies
te beperken is het ‘stremmen’ van
het verkeer naar de binnenstad.
De parkeertarieven worden zwaarder naarmate de parkeerterreinen
dichter bij het stadscentrum liggen.
Er wordt tegelijkertijd breed ingezet
op nóg beter openbaar vervoer naar
de binnenstad.
Het vervoer naar de binnenstad (werk,
bezoek, vrijetijd) krijgt voorrang
in de zogenaamde STOP-volgorde,
die schepen Lauwers omschrijft als
‘stappers-trappers-ov-privé’.
Daarmee wil gezegd zijn, dat voetgangers veel voorrechten hebben,
daarna volgen de fietsers, daarna
het ov en op de laatste plaats pas
het privévervoer.

Duurzaam inkopen
Aan het eind van volgend jaar wil de stad
Antwerpen alle inkopen en aanbestedingen
duurzaam laten verlopen.
In bestekken en raamcontracten worden daartoe
gangbare labels en criteria opgenomen.
Het gaat om producten in alle sectoren van de
gemeentelijke organisatie: van voeding tot
bureaumateriaal, van hout tot textiel,
van auto’s tot elektrische apparaten.

Bij de berg aan beleidsinitiatieven
en -voornemens blijft het Antwerpse
gemeentebestuur bescheiden in
zijn opstelling. “We schreeuwen niet
te hoog van de toren. We moeten het
tenslotte wél waarmaken”, aldus
Lauwers. “We proberen niet met een
groot verhaal in de kranten te komen.
Dat heeft geen prioriteit. We gaan
eerst wat doen. We kunnen later altijd alsnog uitleggen, wat we precies
gedaan hebben, hoe het werkt en
wat de resultaten zijn.”
“We moeten immers niet vergeten,
dat niet al onze projecten even
populair zijn. Er is ook weerstand.
Maar de projecten zijn nodig voor
de toekomst. Voor een duurzame
toekomst.” <

Bouwcode
Op het terrein van de verbouw en nieuwbouw in
de stad is Antwerpen al vergevorderd
met de duurzaamheid. In de nieuwe Bouwcode
(bij ons: het Bouwbesluit) is al sinds 2010
opgenomen, dat alle uit te voeren werken
dienen te voldoen aan strenge eisen van
leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.
Helemaal nieuw zijn bijvoorbeeld de eisen inzake
groene daken en de lokale bouw van fietsenstallingen.
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Marktpartij ‘verdient’
duurzame besparingen voor
stad Rotterdam
Primeur voor Nederland:
contracten met ‘energie service
company’ (esco).

> “Het is een van de zinvolste vormen
van duurzaam gebouwbeheer.”
Dat zegt Peter Kroonen (45) Teamcoördinator Technisch Beheer van
het Team Bijzonder Vastgoed van de
Gemeente Rotterdam over het
contract dat de stad heeft gesloten
met een energie service company
(afgekort esco) voor het beheer en
onderhoud van gemeentelijke
gebouwen.
Het particuliere bedrijf legt zich in
een langlopend prestatiecontract
vast op vermindering van de energiekosten en de onderhoudskosten.
Het doet daarvoor de investeringen
en geeft een garantie af.
De opbrengsten daarvan (i.c. de kostenbesparingen) mag de investeerder
zelf houden.
De eerste contracten, die dit jaar zijn
gesloten, hebben betrekking op negen
gemeentelijke zwembaden in
Rotterdam. Grootaannemer Strukton
heeft de aanbesteding gewonnen,
mede omdat het de hoogste besparing
kon aantonen: 34% op energie en
circa 15% op onderhoud. “Strukton
doet de investeringen die nodig zijn
voor de energie- en onderhoudsbesparing en het mag de revenuen in
eigen zak steken. Het is een ideale en
zeer praktische aanpak van de gemeente, want ga maar na: de verduurzaming wordt gerealiseerd, het
kost de gemeente geen aanvullende
investering (behalve een fee, die wordt
betaald uit de besparing op het onderhoud) en Strukton is optimaal gemotiveerd om maximaal te besparen.
Iedereen blij dus”, aldus Kroonen.
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Rotterdam eerste. In de internationale vastgoedwereld heet marktpartij Strukton in deze constructie
een esco. Het verschijnsel is komen
overwaaien uit de Verenigde Staten.
In Engeland en Duitsland heeft het
zich al redelijk ontwikkeld. Nederland
is het derde Europese land dat ermee
gaat experimenteren. Rotterdam
heeft hier de primeur.
Het positieve van het uitbesteden van
de onderhouds- en energiebesparingen aan esco’s vindt Kroonen de
mogelijkheid om het systeem uit te
breiden naar ander vastgoed van de
gemeente.

geloof ik, op den duur niet aan
de inbreng van een gemeentebrede
duurzaamheidmanager voor bestaande gebouwen.”

Miljoenen euro’s
inkomsten. Kroonen werkt nu
drie jaar bij het OBR. Daarvoor zat hij
zeven jaar bij de Gemeente Schiedam
als Hoofd Gebouwenbeheer en
Facilitair Manager en dáárvoor was
hij Technisch Beheerder bij een groot
makelaarskantoor. Op de vraag
‘waar Rotterdam staat’ in de wereldwijde duurzaamheidontwikkeling,
is hij vrij uitgesproken: “We laten al
mooie dingen zien in Rotterdam,
maar het kan beter en sneller.”
Na die constatering begint hij direct
over daken: “We zouden al grote

stappen kunnen maken door alle
platte daken van gemeentelijke
gebouwen te laten exploiteren. Op de
3300 gemeentelijke objecten ligt vier
miljoen m2 dak, waarvan anderhalf
miljoen m2 plat dak. Dat valt gemakkelijk in te vullen met zonnepanelen, groendaken, tuinderijtjes,
tennisbanen, kindercrèches.
Exploiteer ze in elk geval, want dat
levert geld op! Ik heb wel in beeld,
hoe we dat kunnen bevorderen. En
het brengt voor de gebouweigenaar
nog geld op óók. Stel dat je per m2
platdak, twintig euro per jaar in
rekening kan brengen bij de exploitant.
>

Het is toch bezopen, dat we nog altijd in
auto’s met een knalpijp rijden?
Verbrandingsmotoren zijn volstrekt uit den
boze. Het is jammer dat in onze wereld de
oliemaatschappijen de dienst uitmaken.
Ze zouden eens moeten stoppen met fossiele
brandstoffen. Laten ze de woestijnen volzetten
met zonnepanelen! Wat maakt het bijvoorbeeld Shell nou uit, of we ze betalen voor een
liter benzine of voor een kWh. Als hun
marge maar gelijk blijft!

Op zijn pad. Als dat gebeurt, zal
het voorbereiden van de contracten
op zijn pad komen. Hij is immers
onder andere ook een inkoper van
het OntwikkelingsBedrijf (OBR) van
de Gemeente Rotterdam. Hij is in de
praktijk van alledag betrokken bij
het beheer en onderhoud van vastgoed, ook bijzonder vastgoed zoals
bunkers, boerderijen en terreinen
horen daarbij.
Peter Kroonen’s functie is echter
ruimer. Hij ‘acteert’ namens het OBR
in vele werkgroepen met de opdracht
om in allerlei projecten het aspect
duurzaamheid tot gelding te laten
komen.
“Het is geen officiële functie, maar
ik ben nu eenmaal graag met duurzaamheid bezig, vooral inzake energievraagstukken. Als ik de potentie
van de duurzaamheids vraagstukken
zie, dan ontkomt de stad Rotterdam,

Peter Kroonen.

beurde eind vorig jaar. Dit jaar kregen
de drie winnaars een raamcontract
aangeboden om hun ideeën in de
praktijk gestalte te geven. Nog voor
de bouwvakvakantie 2011 moeten
de werkzaamheden aanvangen.
Toevallig waren twee van de drie
winnaars leden van de NDA:
Voormolen en Cazdak.

Knalpijp is bezopen. De ontwikkelingen op het terrein van
groendaken en energiebesparing
kunnen Peter Kroonen overigens niet
snel genoeg gaan. “Er wordt nu veel
te veel tijd verspild. Dat is zonde,
want die tijd kunnen we voor positieve dingen en voor vooruitgang
gebruiken. Wég met de afbraak van
de wereld, zeg ik vaak.”
Rotterdam gaat negen zwembaden
verduurzamen, andere gebouwen volgen.
Rotterdam start met het verduurzamen van negen
gemeentelijke zwembaden. Het project is onderdeel
van het programma ‘Rotterdamse Groene Gebouwen’,
dat moet leiden tot 34% besparing op de energiekosten, wat neerkomt op een bedrag van 3,4 miljoen.
Dit leidt tot bijna 2000 ton minder CO2-uitstoot per
jaar en een verhoging van de water- en luchtkwaliteit
van de baden. Daarnaast besteedt de gemeente het
gehele beheer en onderhoud van de gemeentelijke
zwembaden voor de komende tien jaar uit, wat een
besparing oplevert van 1,1 miljoen euro.
Dit is het resultaat van een aanbestedingsprocedure
die gewonnen is door Strukton, met Hellebrekers
Technieken als onderaannemer.
Door het ‘vergroenen’ van de zwembaden gaat de
hoeveelheid chloor omlaag. Hierdoor wordt het voor
veel carapatiënten ook prettiger om in
de baden te zwemmen.
Het (pilot)project begint met de zwembaden
aangezien deze grootverbruikers zijn van energie en
water. Het uiteindelijke doel is om al het gemeentelijk
maatschappelijk vastgoed, bestaande uit
1500 gebouwen, duurzaam te maken.
Behalve om zwembaden gaat het hierbij om
sporthallen, scholen, musea en theaters.
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Met die anderhalf miljoen m2 dak
haal je dan zomaar dertig miljoen
euro per jaar binnen. Ik zou het wel
weten!”

Wedstrijd groendaken.
Peter Kroonen was ook betrokken bij
een experimenteel project in 2009/
2010 om maar liefst 25.000 m2 platte
daken te begroenen met mos/sedum,
met de bedoeling van waterretentie.
“We hebben de markt hiermee uitgedaagd. Het bedrijfsleven weet het
allemaal zo goed, het wil overal bij
betrokken worden en met ideeën
komen. Nou, laat dan maar eens zien,
dachten we. Er kwamen vele tientallen
inschrijvingen binnen, sommige met
maffe ideeën, sommige met bijzonder
interessante ideeën, maar over het
algemeen viel het me erg tegen. Er
werden veel standaardoplossingen
ingebracht, maar niets waarvan we
steil achteroversloegen. Mijn conclusie
moet zijn, dat de markt nog geen
échte dakarchitecten kent.”

“Het is in dit verband toch bezopen,
dat we nog altijd in auto’s met een
knalpijp rijden? Verbrandingsmotoren
zijn volstrekt uit den boze. Het is
jammer dat in onze wereld de oliemaatschappijen de dienst uitmaken.
Ze zouden eens moeten stoppen
met fossiele brandstoffen. Laten ze
de woestijnen volzetten met zonnepanelen! Wat maakt het bijvoorbeeld
Shell nou uit, of we ze betalen voor
een liter benzine of voor een kWh.
Als hun marge maar gelijk blijft.”
“Mijn standpunt is, dat alle auto’s in
de wereld allang elektrisch hadden
moeten kunnen rijden. Als de bedrijven á la Shell van deze wereld
dan de duurzame stroom willen
leveren, doen zij óók nog iets goeds
voor deze planeet.” <

Isolatie voor

gevels

daken

vloeren

De jury (waaronder ook enkele
hoogleraren) heeft uiteindelijk toch
een keus moeten maken. Dat ge-

www.kingspaninsulation.nl
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KWALITEIT EN TECHNIEK

Marktpartijen ontwerpen ‘stad in het groen’ voor Rotterdam

Eerste duurzame instedelijke
wijk staat nu op papier
> Als de bespiegelingen allemaal
werkelijkheid worden, kan in 2016
in Rotterdam een begin gemaakt
worden met een allereerste instedelijke nieuwbouwwijk, die volledig
qua energie -opwekking en verbruikin balans zal zijn.
De nieuwe bebouwingsgordel mag
in dubbel opzicht de kwalificatie
‘groen’ voeren. De wijk wordt een
‘parkstad in een stad’, die voor
driekwart bestaat uit groen en water.
De nieuwe ‘groene’ gordel is gepland
tussen twee enorme watervlaktes
in de stad Rotterdam, te weten de
Kralingse Plas (Kralingen) en de
Bergse Voorplas (Hillegersberg).
De snelweg A20 en de spoorlijn naar
Utrecht-Rotterdam lopen dwars door
het plangebied heen. De bedoeling is,
om deze twee verkeersverbindingen
onzichtbaar te maken door ze te
overkappen, en wel over een lengte
van bijna 2 km. Door deze overkapping zal ook het geluid, CO2 en fijnstof verminderen in het gebied.
ProRail is positief over het initiatief
van de Kralingseberg. Van Rijkswaterstaat is dat niet bekend. Door die
overkapping ontstaat een heuvelachtige hoogte in het instedelijk
landschap. Dat leidde tot de naam
‘Kralingseberg’ voor het project.

Nog maar een visie. De afgelopen drie jaar hebben diverse marktpartijen ontwerpen en berekeningen
gemaakt. Op dit moment is de visie
in de publiciteit gebracht voor discussie.
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Als burgemeester en wethouders van
Rotterdam akkoord gaan met de
inhoud van de visie, zullen er te zijner
tijd voorstellen aan de gemeenteraad worden gedaan.
Het consortium dat de duurzame
Kralingseberg op papier heeft gezet
bestaat niet uit de eerste de beste:
Blauwhoed/Eurowoningen (ontwikkelaar), Dura Vermeer (infra), Eneco
(duurzaamheidadviezen) en Syntrus
Achmea Vastgoed (vastgoedbelegger).
Andere deelnemers zijn MVRDV
(stedenbouw) en Arup (ingenieursbureau).

soort initiatiefrijke visies en plannen
opstellen.”

ter plekke een nieuwe, duurzame
economie en samenleving te stichten.

“De gemeentelijke toetsingen volgen
pas later, als de gemeenteraad moet
gaan goedkeuren en als er bouwvergunningen nodig zijn. We hopen
in 2016 te kunnen starten met de
eerste van de 10 deelplannen. De
doorlooptijd is niet bekend. Die hangt
natuurlijk af van de markt. Maar we
denken aan 10 tot 15 jaar.”

Waardering. Volgens regiodirecteur Jan de Mooij van Blauwhoed/
Eurowoningen zijn er bij de gemeente
nog geen definitieve plannen gepresenteerd. “We zijn nog in het stadium van een visie. Maar we weten,
dat de gemeente Rotterdam het wel
waardeert, dat private partijen dit

Het consortium heeft uitgerekend
dat de totaalkosten circa 800 miljoen
euro zullen belopen. Angst voor ‘de
crisis’ is er nauwelijks. “De financierbaarheid wordt door de economische
crisis alleen maar beter. Het maakt
immers de kosten inzichtelijker. Dat
lijkt raar, maar dat is het niet”,

aldus Bart Visscher, ontwikkelingsmanager bij Achmea Vastgoed regio
Zuid-Holland.

Energieneutraal. Energieleverancier Eneco heeft intussen al
bedacht dat de Kralingseberg qua
energie in balans zal zijn conform
de REAP-methode. Deze methode
gaat ervan uit dat alle woningen en
voorzieningen in de wijk kunnen
worden gekoppeld. Hierdoor kan er
uitwisseling ontstaan op gebied van
warmte, koude en elektriciteit. Om
woningen te verwarmen wordt bijvoorbeeld de restwarmte gebruikt
die ontstaat door het koelen van
kantoorgebouwen of een voorziening.
Ook kan in een wijk afval worden
verzameld om bijvoorbeeld biogas
van te maken.

Er wordt optimaal gebruik gemaakt
van beschikbare energie- en afvalstromen in het gebied. Het geheel
dient in balans te zijn.
André Treffers, innovatiemanager
bij Eneco Warmte en Koude: “We
hebben natuurlijk nog geen definitief besluit genomen over de exact
toe te passen technieken aangezien
het nog een visie is. Op basis van de
huidige gegevens van deze visie
verwachten wij een substantiële
CO2 reductie te kunnen halen.
Echter is dit ook afhankelijk van
welke ruimte de overheid ons tegen
die tijd geeft. Verduurzaming gaat
in de praktijk veel langzamer dan
op papier.” <

Hogere inkomens. De wijk is
vooral bestemd voor inwoners uit
de midden -en hogere inkomensgroepen. De voorlopige visie omtrent
de Kralingseberg past goed in het
gemeentelijk beleid om die inwoners
binnen de stadsgrenzen te houden.
Vaak trekken ze nu weg, omdat ze
in Rotterdam geen geschikte huisvesting kunnen vinden. Met de
Kralingseberg kan dat proces worden
gekeerd.
In het 160 hectare grote plangebied
zal slechts circa 60 hectare worden
bebouwd, de overige 100 hectare
worden aan de natuur (terug)gegeven.
Verwacht wordt dat er plaats zal
zijn voor zo’n 4500 grondgebonden
woningen, veelal middelduur -en
duurdere eengezinswoningen, maar
ook villa’s, land- en herenhuizen.
Er komen ook centrale voorzieningen
zoals scholen, kinderdagverblijf,
naschoolse-opvang en sportvoorzieningen die een nieuwe wijk nu
eenmaal nodig heeft. Zo hoopt men
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BDA Keuzetabel Energiebesparing
‘Effect witte dakbanen profine bewezen’

A
O U W BA R E P

Dit onderzoek is geldig voor:
- Proofs Progress White (FPO)
- Proofs Climate White (PVC)

Kijk op www.proofsdaken.nl
111911 Profine - AD Dak en Bouw APR11.indd 1

3 opzienbarende conclusies uit het onderzoek!
De witte dakbanen van profine bieden u:
1. kostenbesparing: winter en zomer meegenomen
(persoonlijke projectberekening mogelijk!)
2. bij slechte isolatie een groter effect
3. een alternatief voor isoleren om energiekosten te drukken
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BREDA

De Nederlandse Dakdekkers
Associatie (NDA) heeft
de afgelopen jaren vele
vernieuwende activiteiten in
de markt gezet. Daarmee wordt
de voortrekkersfunctie van
de organisatie onderstreept.
De NDA-leden bieden deze
concepten met succes bij hun
opdrachtgevers aan.

Nieuwsgierig naar wat wij voor u
als woningcorporatie of vastgoedeigenaar kunnen betekenen?
Bel 036 530 44 90 of stuur een
mail naar info@nda.nl

GOES

BEST

WEERT

Enkele van die concepten zijn:
• NDA Duurzaam Dak Concept
• NDA Energiedak®
• Dakbehoud Nederland
• Het Duurzaam Collectief!
• Het Trefpunt van Daktechniek
• Het Dak/Informatie- en Adviescentrum

MAASTRICHT

Randstad 20-02
Postbus 1224, 1300 BA Almere
T 036 530 44 90
F 036 530 45 05
www.nda.nl

Landelijk dekkend professioneel netwerk van 20 dakdekkersbedrijven verenigd in de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA)
• ALMERE Van Venrooy Dakbedekking • T 036 - 536 47 58 • www.vanvenrooy.nl • APELDOORN Van Venrooy Dakbedekking • T 055 - 543 04 30 • www.vanvenrooy.nl • BEST Schiebroek Dakbedekkingen Best B.V. •
T 0499 - 37 31 26 • www.schiebroek.nl • BREDA Bitasco Contracting B.V. • T 076 - 57 21 020 • www.bitasco-contracting.nl • DORDRECHT Rosmalen Dakbedekkingen B.V. • T 024 - 64 14 412
• www.rosmalenbv.nl • GOES Lukasse Dakbedekkingen Goes B.V. • T 0113 - 27 01 01 • www.lukasse.nl • HEM Schadenberg Dakwerken B.V. • T 0228 - 54 12 25 • www.schadenberg.nl • ’S-HERTOGENBOSCH
Rudde Dakbedekking Den Bosch B.V. • T 073 - 644 73 49 • www.rudde.nl • HOOGEVEEN Van Venrooy Dakbedekking • T 0528 - 26 87 31 • www.vanvenrooy.nl • LEEUWARDEN Olster Dakwerken Noord •
T 058 - 216 33 49 • www.olster.nl • MAASTRICHT Schiebroek Dakbedekkingen Maastricht B.V. • T 043 - 362 56 00 • www.schiebroek.nl • NIEUWERKERK A/D IJSSEL Voormolen Dakbedekkingen B.V.
• T 0180 - 320 400 • www.voormolen-dakbedekkingen.nl • NIJVERDAL Rudde Dakbedekking B.V. • T 0548 - 61 89 55 • www.rudde.nl • ROTTERDAM Cazdak B.V. • T 010 - 432 01 22 • www.cazdak.nl •
ROTTERDAM Bitasco Contracting B.V. • T 010 - 415 55 67 • www.bitasco-contracting.nl • STEENWIJK Olster Dakwerken B.V. • T 0521 - 53 50 10 • www.olster.nl • TYNAARLO Eurodak B.V.
• T 0592 - 61 43 44 • www.eurodak.nl • WEERT Dakdekkersbedrijf Verkoelen Weert B.V. • T 0495 - 54 30 00 • www.verkoelen.nl • WINTERSWIJK Kwerreveld Dakbedekkingen B.V. • T 0543 - 51 34 64
• www.kwerreveld.nl • WIJCHEN Rosmalen Dakbedekkingen B.V. • T 024 - 64 14 412 • www.rosmalenbv.nl

Stap voor stap worden we door onze
overheid in de energiezuinige hoek
gedwongen. Het klinkt betuttelend en
kritisch, maar eigenlijk ben ik het wel
eens met die vaststelling.
Al sinds de oliecrisis in 1973 wordt er
met vlagen een appel gedaan op onze
verantwoordelijkheid, maar wees eerlijk:
echt opgeschoten zijn we niet. Het is
meer dan niets, maar tegelijkertijd toch
verre van genoeg.
We staan voor een tijdperk van grote
energieschaarste. De voorraden slinken
en het wachten is op een prijsexplosie.
Wat we de afgelopen maanden aan de
pomp meemaakten, is nog maar een
beginnetje. Natuurlijk kent elke golfbeweging ook zijn neerwaartse momenten,
als een stilte voor de storm, maar de
trend is duidelijk. Logisch dus dat
gunstig gelabelde woningen nu al meer
waard zijn dan ongelabelde c.q. slecht
presterende woningen. Dat verschil
wordt alleen maar groter.

besparing wordt bereikt, wordt hieraan
geweten.
Overigens voor mij zeker geen reden om
het verder verlagen van de EPC af te
remmen. De conclusie zou eerder moeten
zijn dat we aan het bewonersgedrag
moeten werken. Met de verlaagde EPC
wordt intussen de ruimte gecreëerd om
aldus te kunnen besparen.
Ook passen consumenten zich wel
degelijk aan. Niet zo snel als je zou willen, maar er gebeurt wel wat. Met de
stijgende energieprijzen worden bovendien de duimschroeven aangedraaid.
Dat gaat pijn doen, maar zal zeker ook
effect hebben.

De investering om tot een label te komen
wordt niet direct volledig omgezet in
marktwaarde, maar met een paar jaar
profijt van de lagere energielasten kom
je toch een heel eind. Bovendien groeit
het waardeverschil tussen wel en niet
gelabelde woningen. Het loont dus wel
degelijk.

Ikzelf heb er ook wel een uitgesproken
idee over. Waarom niet alle woningen
zwaar voorzien van PV, zodat je in het
gebruik niet meer zo kritisch hoeft te
zijn? Dan kun je energieneutraal worden
zonder in te leveren. Waarschijnlijk kun
je zelfs meer comfort realiseren zoals
koeling in de zomer. Met de dalende
PV-prijzen, de stijgende rendementen
van PV en de hiermee te bereiken
waardestijging, is dit eigenlijk nu al
economisch haalbaar. Je moet alleen
nog kunnen voorfinancieren. Daarbij
zouden onze vaak bekritiseerde banken
en energieleveranciers nu eens geweldig
kunnen helpen.

Opgemerkt moet wel worden dat label
en EPC iets zeggen over de woning,
terwijl een belangrijk deel van de energieconsumptie met het gebruik heeft te
maken. De eerste onderzoekberichten
dat met de verlaging van de EPC van
0,8 naar 0,6 geen wezenlijke energie-

De eerste financiële constructies zijn er
overigens al wel. Wellicht dat de overheid
nog wat drang zou kunnen uitoefenen
om dit te versnellen. Doen die eindelijk
ook eens wat aan onze Europese
achterstand met betrekking tot groene
energie.

Professor dr.ir. Jos
Lichtenberg is
hoogleraar Productontwikkeling aan de
TU Eindhoven.
Hij is tevens als
Inno-Expert actief
in de bouw om
organisaties met
een innovatie- of
duurzaamheidambitie te ondersteunen. Daarnaast
is hij onder andere
voorzitter van de
stichting Slimbouwen
en hoofdredacteur
van BouwIQ.
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OPINIE
Ir. Cees van Beukering, voorzitter van Stichting VastgoedManager Expert

Ambitie tot duurzaamheid
in de vastgoedwereld feitelijk
slechts mondjesmaat

“Iedereen was in die periode, de
jaren tachtig van de vorige eeuw, nog
gefocust op nieuwbouw. Onderhoud
was nog geen thema. Wij hebben
de onderhoudsconcepten naar de
bouw- en vastgoedwereld gebracht.
Maar ja, dan moet het onderhoud
ook nog worden afgestemd op mensen. En dán kom je terecht in het
vastgoedmanagement.”

Geboorte. “We hebben tegenwoordig de mond vol over thema’s
als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, en
we vragen ons constant af wat die
begrippen inhouden. Maar dat is
toch vreemd? Eigenlijk moeten we
ons dat al vanaf onze geboorte
afvragen. Duurzaamheid en mvo
moeten een natuurlijk instinct zijn.”

“Duurzaamheid en mvo moeten
een natuurlijk instinct zijn. Het is
daarom te gek voor woorden, dat
we nog altijd niet goed en gezond
kunnen bouwen. Kijk maar naar de
scholen. Veel scholen worden na twee
uur ’s middags ongezond voor de
leerlingen door een slecht binnenklimaat. Door slechte ventilatie deugen
de CO2-concentratie en de temperatuur ’s middags niet meer.
De oplettendheid van de leerlingen
zakt in. Hun intellectuele capaciteit
wordt niet meer optimaal benut. Dat
is toch doodzonde?”

“Helaas ging de makelaardij destijds
een andere kant op. Daar hebben
we nog dagelijks last van. De makelaardij ging op de toer van rendement en winstgevendheid, terwijl
óns uitgangspunt de mens en zijn
huisvesting was. Filosofischer dus,
en psychologischer.”

“Het is daarom te gek voor woorden,
dat we nog altijd niet goed en gezond
kunnen bouwen. Kijk maar naar de
scholen. Veel scholen worden na
twee uur ’s middags ongezond voor
de leerlingen door een slecht binnenklimaat. Door slechte ventilatie
deugen de CO2-concentratie en de
temperatuur ’s middags niet meer.
De oplettendheid van de leerlingen
zakt in. Hun intellectuele capaciteit
wordt niet meer optimaal benut.
Dat is toch doodzonde?”

> “De weg naar duurzaamheid is een
langzame weg. Dat is niet verwonderlijk, want duurzaamheid gaat gepaard met vernieuwing. En daar
houdt de mens niet zo van.
Elke vernieuwing betekent immers
vernietiging van het reeds bestaande.” Die filosofische opmerking
maakt ir. Cees van Beukering (58)
over de toepassing van duurzaamheidprincipes in bestaand vastgoed.
Van Beukering is vastgoeddocent
aan diverse hogescholen in ons land.
Hij is ook een van de drie directeuren
van het gespecialiseerde ingenieursbureau Partners in Vastgoed
Management (PVM).
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Bovendien is hij voorzitter van
Stichting VastgoedManager Expert.
Binnen die stichting wisselen de
aangesloten leden (zo’n 500) sinds
tien jaar kennis uit. Veel leden zijn
oud-hogeschoolleerlingen van Van
Beukering. “We zijn zeer verrast door
het succes van de stichting.”
Toch is in ons land de vastgoedwereld
nog niet volledig de weg naar duurzaamheid ingeslagen. Enerzijds door
de voormelde angst voor vernieuwing. Anderzijds ook omdat de
economisch-financiële aanleiding
daartoe niet groot is. “De druk bestaat
eigenlijk alleen maar bij diegenen
die te maken hebben met leegstand.”
Hij stelt in zijn dagelijks werk vast,
dat de ambitie tot duurzaamheid in
de vastgoedwereld feitelijk slechts
mondjesmaat bestaat.

“Er zit te weinig bezieling achter. En
je hebt juist bezieling nodig om iets
in beweging te krijgen. Dan zit er
ook kracht achter. Ik stel me op het
standpunt, dat alles wat kwaliteit
en waarde heeft, ook aandacht
krijgt. En dat leidt automatisch tot
duurzaamheid. Zo simpel is het.
Dus: niet vluchtig zijn, maar zorgen
dat het mensen aanspreekt.”

Onderhoud. Ir. Van Beukering
geldt in ons land als een van de
mensen die het thema ‘onderhoud’
als economische poot introduceerde
binnen de bouw- en vastgoedwereld.
Hij is zelf afkomstig uit een aannemersfamilie, waarin van oudsher
mens- en waardegericht wordt gewerkt. Hij volgde de (wat toen nog
heette) aannemers-stafopleiding in
Tilburg en specialiseerde zich later
op de TU Eindhoven in onderhoud.

“Dat is trouwens de reden, dat ik na
mijn studie niet in de bouw ben gegaan. Ik was niet geschikt voor uitvoerende taken. Ik was niet praktisch
genoeg ingesteld. De bouwproductie
in Nederland is gericht op winstmaximalisatie, terwijl voor mij vooropstaat wat de toekomstige bewoners/
gebruikers ervan zullen vinden.”
“Hún beleving, hún vertrouwen en
hún gemoedsrust zijn het belangrijkst, in combinatie met een verantwoorde kostprijs uiteraard.”

“En ja, beschamend is natuurlijk ook
het voorbeeld van al die strafprocessen die nu lopen tegen grote
beslissers in de bouwwereld. Deze
mensen zijn niet netjes bezig geweest
in termen van ons strafrecht, maar
ze hebben ons bovendien voorzien
van vastgoed dat niet op prijs wordt
gesteld. Ze zijn dus tweemaal fout

geweest. En het treurige is, dat ze het
allemaal ‘vergeten’ zijn, als ze voor
de rechter staan. Terwijl het feitelijk
gaat om de ruimtelijke ordening van
onze samenleving!”
“In Amsterdam staan nu veel nieuwbouwwoningen leeg. Er is dus gebouwd wat niet gevraagd is. Anders
gezegd: er is niet geluisterd naar
toekomstige bewoners/gebruikers.”

Bestaande voorraad. Van
Beukering stelt met spijt in de stem
vast, dat dát niet de weg naar
duurzaamheid is. Volgens hem is
verduurzaming van de bestaande
gebouwenvoorraad onder meer
mogelijk door een beter contact
tussen de gebruikers van huisvesting, aannemers en fabrikanten en
leveranciers van bouwproducten.
“Ze zijn elk op hun terrein bezig
met innovaties, maar hoe vaak
hebben we intussen producenten
niet horen verzuchten: had dat
eerder gezegd, dan had ik dát gemaakt!” >
Van Beukering stelt in zijn dagelijks werk vast,
dat de ambitie tot duurzaamheid in de vastgoedwereld feitelijk slechts mondjes-maat bestaat.
Er zit te weinig bezieling achter.

Publicaties vastgoed
Ir. Cees A.J. van Beukering is op zijn vakgebied
een autoriteit, onder meer door de publicatie van
drie gezaghebbende boeken binnen tien jaar over
vastgoed. Zijn eerste boeken waren ‘Vastgoedontwikkeling’ en ‘Vastgoedmanagement’. Vorig jaar
verscheen ‘Vastgoed, markt en ruimte’, met als
ondertitel ‘De logica van de plek’. Aan deze
publicatie namen ook twee andere auteurs deel.
De boeken verschenen bij de Sdu in Den Haag.

D A K + B O U W 31 Z O M E R 2 0 1 1

HEADLINES

Om aan die discrepantie tegemoet
te komen, heeft zijn bedrijf Partners
in Vastgoed Management (PVM) een
zgn. innovatie-index ontwikkeld.
Met behulp daarvan kan worden vastgesteld of een bepaalde innovatie
voor een bepaald project (nieuw
of bestaand) ook écht geschikt is.
Daardoor hoeft het wiel niet telkens
opnieuw te worden uitgevonden (zie
apart kader bij dit artikel).

‘Kolen- en kerncentrales zijn
bedreiging’

Stadskantoor Hoogeveen bespaart CO2-uitstoot
na advies Van Venrooy Dakbedekking

Duurzame energie: Nederland
haalt doelstelling niet

De gemeente Hoogeveen stelt zichzelf
duidelijke ambities ten aanzien van de
duurzaamheid. Ze streeft een klimaatneutraal beleid na, waarvan het CO2neutraal handelen door de eigen
organisatie een prominent onderdeel is.
Concreet betekent dit onder meer dat
bestaande gemeentedaken niet meer
zonder duurzaam plan gerenoveerd
worden. Het stadskantoor is hiervan een
mooi voorbeeld. Daaraan werden
renovatiewerkzaamheden verricht, die
voor een emissievermindering zorgen van
bijna 5000 kg CO2 in het eerste jaar.

Nederland haalt zijn doelstelling inzake
duurzame energie niet. Dat vreest de
branche.
Uit een bliksemonderzoek, eerder dit jaar,
onder de achterban van de Duurzame
Energie Koepel werd duidelijk, dat 90%
van de respondenten niet gelooft, dat de
Europese taakstelling voor Nederland
(om in 2020 14% hernieuwbare energie
op te wekken) wordt gehaald. Aanvullend beleid en aanvullende maatregelen
zijn nodig.

Die index is ook toepasbaar voor het
dak. Daarover zegt ir. Van Beukering:
“De kant die de dakdekkerij op dit

Innovatie-index: bepalen nut en noodzaak
Een innovatief product kan voor een nieuwbouwproject een uitkomst zijn, maar voor een
bestaand project een nutteloze kostenpost.
Nut en noodzaak van een innovatief product
in een project kunnen bepaald worden met
behulp van de zgn. innovatie-index van ir. Van
Beukerings bedrijf PVM. Die index toetst
vooraf de praktijkwaarde (=de kans van
slagen) van een innovatie door aspecten van
duurzaamheid, investering en exploitatie te
mixen.
Naast de innovatie-index beschikt PVM ook
over een zelf samengestelde databank met
daarin innovaties voor de vastgoedsector.
Daarin kan met zoektermen gezocht worden
naar gegevens, teneinde de waarde van
innovaties vooraf te determineren. Ten aanzien
van de bestaande bouw kent de index veel
punten toe aan bijvoorbeeld ledverlichting,
solar prism concept, zonnecelfolie, energiewinnende witte dakbedekking en accoya (een
gemodificeerd naaldhout).
In de nieuwbouw krijgt het cradle-to-cradleprincipe veel punten, alsmede de prefab bouw.
De innovaties die in de index vermeld staan,
komen voort uit enquêtes onder post-hbo’ers
(opleiding Bouwkostendeskundige) en deelnemers aan de Innovatiegroep Organisatie en
Huisvesting. De enquêtes worden meerdere
keren per jaar afgenomen. Daardoor blijft de
index uiterst actueel.
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De respondenten uit de duurzame
energiesector (wind, zon, bio, water,
warmtepompen, ondergrondse opslag)
behaalden samen met hun duurzameenergieactiviteiten in 2010 een omzet
van circa 2,5 miljard euro, uitgevoerd
met circa 15.000 fte. Het is dus een
aanzienlijke nieuwe economische sector.

moment opgaat, is zó ontzaglijk
interessant! Ik heb er veel vertrouwen
in, dat de mensen die daarmee
bezig zijn, ons wel weten te verleiden
tot ‘opnieuw kijken’. Dakdekkers
zijn erg vernieuwend bezig tegenwoordig. Dat zouden meer beroepsgroepen moeten doen.”
“Vernieuwend bezig zijn is essentieel
voor het bedrijfsleven. Iedere ondernemer, iedere branche, zou bij tijd
en wijle eens uit zijn of haar beroepsveld moeten treden. Doe een stap
opzij, ga even aan de zijkant staan
en laat je informeren door anderen
van buiten je eigen kringetje.
Dat werkt! Dat hebben wij als bedrijf/
docenten ook ontdekt. Daarom
treden we nu bijvoorbeeld in contact
met leveranciers/producenten.
Dan ben je écht bezig met innovatie
en waardecreatie.” <

Die sector is vrijwel unaniem in de
uitspraak dat de grote investeringsonzekerheid voor duurzame-energieprojecten een belangrijke oorzaak is
voor het achterblijven van de groei.
Zo’n 70% van de bedrijven realiseert een
kwart van de omzet in het buitenland,
terwijl 15% van de respondenten maar
liefst driekwart van de omzet in het
buitenland realiseert. Dit illustreert het
exportbelang.
De sector ervaart de keuze van de
regering voor kolencentrales en kernenergie als een bedreiging voor de
transitie in Nederland naar duurzame
energie. Binnen de Duurzame Energie
Koepel werken circa 400 bedrijven/
brancheorganisaties en 400 exploitanten
samen.
De hoofdrapportage en de samenvatting
van het onderzoek zijn te downloaden
van www.dekoepel.org.

Superzuinig passiefhuis
Bodegraven
In Bodegraven werd eerder dit jaar de eerste
paal geslagen voor een super-energiezuinige
woning. Daarin zijn de nieuwste technieken
verwerkt.
Twee van de toekomstige bewoners heiden
een van de twaalf energiepalen de grond in.
Rond deze heipalen zitten warmtewisselaars,
waarmee ‘s winters (gratis) warmte en
’s zomers (gratis) koelte uit de bodem kan
worden gehaald.
De bodem en de zon gaan samen alle energie
leveren die op jaarbasis nodig is. Actief verwarmen is nauwelijks meer nodig, vandaar
de naam passiefhuis. Het energiedak wordt
wel erg ‘actief’; het gaat naar verwachting
meer elektriciteit per jaar produceren dan er
wordt verbruikt. Een gasaansluiting is dan
ook niet meer nodig.
Om het doel te bereiken worden innovatieve
technieken toegepast. Zo worden de dakkapellen voorzien van vacuüm-isolatie van
35 millimeter dikte, die net zo goed isoleert
als 25 centimeter glaswol. Daardoor is het
mogelijk om slanke wanden te ontwerpen.
Verder wordt in een lichtstrook in het dak
nano-gel toegepast. Dat zijn kleine bolletjes
die zeer goed isoleren en tegelijkertijd het
zonlicht mooi diffuus doorlaten. Alle ramen
en deuren worden voorzien van hoog isolerend
drievoudig glas. Op het zuiden zijn zonnepanelen volledig in het dak geïntegreerd.
Ze dienen ook als waterkering. In het project
werken samen: hoofdaannemer TBB en
DWA, Edificio, Stabico, Rijfers en Pladeko.

Dat getal wordt bereikt door een
bijzondere dakbedekking plus een extra
na-isolatie. Voor het stadskantoor is als
dakbedekking gekozen voor Derbigum
NT. Het bijzondere aan deze dakbedekking is dat het deels gefabriceerd is uit
gerecyclede dakbanen, waardoor de
eindige grondstoffen voor 30% ontzien
worden. Hiermee bespaart het stadskantoor omgerekend 2250 kg CO2-uitstoot, wat wordt bevestigd in een
gevalideerde CO2-reductie certificaat.
Na de lange levensduur van 30 jaar
kan deze dakbedekking gewoon voor
100% gerecycled worden tot grondstof
voor nieuwe kwaliteitsdakbanen.

gemeente Hoogeveen ook gekozen voor
een flinke na-isolatie van hetzelfde dak
(van een gemiddelde Rc-waarde van 3 m²
K/W naar een gemiddelde Rc-waarde
van 5,22 m² K/W). Dit levert een extra
besparing op van 1505 m3 gas per jaar,
oftewel een CO2-uitstootbesparing van
maar liefst 2706 kg per jaar. In totaal
is de ‘winst’ dus bijna 5000 kg minder
CO2 in het eerste jaar en 2706 kg minder
CO2 uitstoot elk jaar volgend. In 30 jaar
tijd bespaart dit dak dankzij de renovatie 83430 kg CO2 en 45150 m3 gas.
“Op deze wijze is een duurzaam dak niet
alleen goed voor het milieu, maar ook
voor de portemonnee”, aldus het commentaar van de dakspecialist in duurzame
daken, renovatie, dakveiligheid en onderhoud, NDA-lid Van Venrooy Dakbedekking.

Dit is nog niet alles, want behalve voor
een milieuverantwoorde dakbaan heeft

Afgedankte hockeyvelden op daken van bedrijven
Afgedankte hockeyvelden op bedrijvendaken: het is een idee van De Dakdokters uit Amsterdam, een collectief van
zeven ingenieurs die het goed voorhebben met duurzaamheid in de bouw.
Het idee ontstond, toen de dakdokters
(‘Daken zijn de rokerslongen van onze
samenleving’) ontdekten dat in ons
land jaarlijks maar liefst 1 miljoen
vierkante meter kunstgras in de verbrandingsovens verdwijnt.

“Er zijn veel bedrijfsdaken waarvan de
constructie een echt gras- of sedumdak
qua gewicht niet kan dragen. Kunstgras
is veel lichter. Om extra milieuvoordeel
te krijgen, bestrooien we de mat met
gemalen olivijn, een mineraal dat CO2
uit de lucht opneemt”, aldus een van
hun woordvoerders.
Er zijn intussen al enkele projecten in
Amsterdam uitgevoerd. De kosten voor
levering van deze kringloopmatten is
een paar tientjes de vierkante meter,
aldus de bedenkers.
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Duitse bouw speelt al in op
‘nul-energie-eisen‘ voor
nieuwbouw in 2020
De Duitse bouwnijverheid bereidt zich nu
al voor op de ‘passiefbouw‘ die rondom
het jaar 2020 in Duitsland wettelijk van
kracht wordt. De Duitse regering heeft
immers besloten, dat alle nieuwe overheidsgebouwen met ingang van 2019
als ‘bijna-nul-energie-gebouwen’ opgeleverd moeten worden. Met ingang van
2021 geldt dezelfde verplichting voor
alle particuliere nieuwbouw (bedrijven,
woningen).
Uit gesprekken die Dak+Bouw voerde
met woordvoerders van diverse
‘bevriende‘ brancheorganisaties blijkt,
dat de Duitse bouwbranche al intensief
bezig is met die nieuwe eisen.
Geld verdienen met een dak
Zo zet Ullrich Huth, voorzitter van
Houtbouw Duitsland (Holzbau Deutschland) en van de timmermansbranche
(werkgevers), uiteen dat beide organisaties
al op een breed terrein inzetten op het
energiedak.
“Met zo’n dak kan energie worden bespaard. Er kan zelfs geld mee verdiend

worden. We hebben in het nabije verleden
ons sterk gemaakt voor de ontwikkeling
van beschermdak naar gebruiksdak
(Huth noemt dat ‘von Schutzdach nach
Nutzdach’). Sindsdien staan we voor de
verderontwikkeling van het energiedak.”
“Bij nieuwbouw kunnen we tegenwoordig al meer energie op het dak winnen
dan we in het gebouw nodig hebben.
Onze branche beschikt dan ook nú al
over de standaards die pas in 2019
respectievelijk 2021 verplicht worden.”
Energieomslag
Ook Karl-Heinz Schneider, voorzitter van
het verbond van Duitse dakdekkersbedrijven (Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks ZVDH), wijst op
de komende energieomslag.
“In een toekomstig energieconcept zal de
energie-efficiëntie van het gebouwenbestand maatgevend zijn, want 40%
van het totaalenergieverbruik in ons land
komt voor rekening van gebouwen.”
“De mogelijkheden om op dit terrein
energie te besparen zijn zo enorm groot!
Daarom moet vooral de overheid proberen
om woningeigenaren ertoe te brengen,
daken en gevels beter te isoleren. Wij

eisen daarom dat het promotiebudget
voor het CO2-gebouwsaneringsprogramma wordt verhoogd tot minstens
2 miljard euro per jaar en dat het op
dat niveau blijft.”
Economie
Beide brancheorganisatievoorzitters
spreken deze wens uit, omdat de drie
achtereenvolgende anticrisispakketten
van de Duitse overheid (de zgn. Konjunkturpakete) ten einde lopen. Die pakketten
waren bedoeld om de bouw door de
crisis te loodsen. Dat is volgens beide
heren redelijk gelukt.

STADSWINDMOLEN OP HET DAK:

MAAK DUURZAAMHEID
NOG BETER ZICHTBAAR!
De samenleving heeft al veel duurzaamheidsinitiatieven
leren kennen. Helaas zijn de meeste daarvan onzichtbaar.
Dat is anders met de diverse vormen van windenergie.
Op het platteland zijn zelfs complete windmolenparken te
vinden. Maar voor een bedrijf in een stedelijke omgeving
is het moeilijk, zich zichtbaar als duurzaam te profileren.

Het Dak/Informatie- en Adviescentrum in Almere is sinds
1987 pionier als dakadvies- en kennisontwikkelingscentrum.
Het ontwikkelde een verregaande specialisatie op het gebied
van toepasbare economische duurzaamheid op daken.

Schneider van de ZVDH: “Het jaar 2010
is voor ons beter geweest dan verwacht,
vooral dankzij het Konjunkturpakket-II.
Talrijke gemeenten lieten daken van
scholen, crèches en andere publieke
gebouwen vernieuwen. We verwachten
voor dit jaar weliswaar een kleine
teruggang, maar veel zal afhangen van
de maatregelen waarmee de bondsregering de geplande energieomslag wil
inleiden.”
Huth van Holzbau Deutschland: “Het
jaar 2010 bracht onze branche een
omzetstijging van 8 procent. Die stijging
zal dit jaar afzwakken, maar toch verwachten we nog een groei van 4 procent.”
“Erg belangrijk vinden we ook, dat het
beroep van timmerman/houtbewerker
onder jongeren weer populair wordt.
Het vak wordt vaker gekozen op de
scholen én door jongelui die op de arbeidsmarkt komen. Vorig jaar was er zelfs
een plus van 22,4 procent.”
Over de toekomstbestendigheid van de
grondstof hout zei Huth tot slot: “Hout
is een van de aller-oudste bouwstoffen
ter wereld. Het is vertrouwd, het is
duurzaam en het groeit vanzelf. Dat
maakt hout dé trendbouwstof van de
komende jaren.”

Ullrich Huth (links op de foto) en
Karl-Heinz Schneider.

Het Dak/Informatieen Adviescentrum sinds
1987: adviseurs in
toepasbare economische
duurzaamheid

Een oplossing daarvoor is een bescheiden
stadswindmolen op het dak van een
kantoor- of bedrijfs-pand. De donQi Urban
Windmill is daarvoor speciaal ontworpen.
Ondernemingen in een stad laten daarmee
zien aan de buitenwacht dat zij duurzaamheid heel hoog in het vaandel hebben staan!
Dat statement kan in korte tijd worden geëffectueerd, omdat een
donQi Urban Windmill binnen drie uren kan worden geplaatst
en aangesloten, op vrijwel elk dak of vrijstaande mast. Een milieuvergunning is niet vereist.
De donQi Urban Windmill is, in opdracht van het gelijknamige
Rotterdamse bedrijf, ontwikkeld door onder meer het Nationaal
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en de Technische
Universiteit Delft (TU Delft). De leveranciers zijn Nederlands.
Het steekwoord voor de betrokken stadswindmolen is ‘hoog’.
Hij draait op (grote) hoogte, maar heeft ook een hoog rendement.
Wat dat laatste betreft: het rendement van 600 kWh/m2 is veel
prominenter dan dat van de naaste concurrentie, die niet verder
komt dan 350 kWh/m2.
De doorsnee van een donQi Urban Windmill is 2 meter, de diepte
1 meter. De standhoogte is variabel, ze kan worden aangepast
aan de omstandigheden en aan de wensen van de klant.
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Voor de adviseurs van het
Dak/Informatie- en Adviescentrum
is het platte en lichthellende dak
het vertrekpunt voor het verduurzamingsproces van vastgoed.
De kennis omtrent de actuele
ontwikkelingen uit zich dagelijks
in adviezen over verschillende
vormen van toepasbare economische duurzaamheid. Dit heeft
onder andere betrekking op
energiedaken, zonnepanelen,
groendaksystemen en/of windenergie.

ObjecTief en Onafhankelijk
De volstrekt objectieve en
onafhankelijke adviezen hebben
betrekking op renovatie en nieuwbouw projecten, maar onze
adviseurs voeren ook specialistische schade-onderzoeken uit.
Het Dak/Informatie- en Adviescentrum wordt vaak betrokken
bij het opstellen van meerjarenramingen voor dakonderhoud.

TrefpunT van DakTechniek
Het permanente expositiecentrum in
Almere is te bezoeken op afspraak.
Veel dakadviezen zijn daar aanschouwe
lijk gemaakt. Zonnepanelen, energie
daken, begroeide daken: alle nieuwe
ontwikkelingen als het gaat om de
duurzame en economische gebruiks
functies van het dak worden er getoond,
tegelijk met alle traditionele producten
en technieken. De technische expositie
in het Trefpunt van Daktechniek is
opgebouwd in samenwerking met
producenten en leveranciers.

Drie kernaDviesThema’s
De drie voornaamste thema’s
voor de adviseurs van het Dak/
Informatie- en Adviescentrum
zijn dan ook:
• Dakadvisering, op het gebied
van nieuwbouw en renovatie.
Specialistisch onderzoek op
het gebied van bouwfysica,
windbelasting, veiligheid (RI&E)
en wateraccumulatie.
• Duurzaamheid en Energie
Efficiency advies op daken,
binnen de herkenbare thema’s
van BREEAM en als partner van
NDA Duurzaam Dak Concept.
• Kennisoverdracht vanuit het
kennis- expertisecentrum
Trefpunt van Daktechniek te
Almere.

kennissessies: afspraak?
Met grote regelmaat worden in
Almere of op locatie kennissessies
gegeven over onderhoud, beheer
van vastgoed, toepasbare duurzaamheid en energie efficiency
veelal in opdracht van vastgoedeigenaren, woningcorporaties
en (semi)overheidsdiensten.
U kunt hiervoor telefonisch
met ons contact opnemen:
036 530 4950.

Dak/Informatie- en Adviescentrum • Randstad 20-02 • Postbus 1010 • 1300 BA Almere
T 036 530 49 50 • F 036 530 42 72 • info@dakinfo.nl
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Lukasse Dakbedekkingen werkt succesvol met
antifaalkostenmethode
NDA-lid Lukasse Dakbedekkingen
hoopt medio dit jaar een bijzonder project
in Middelburg af te ronden.
Exact 112 huurwoningen (in 20 blokken)
van corporatie Woongoed Middelburg
moeten zodanig worden gerenoveerd,
dat ze van energielabel E/F ‘promoveren’
naar energielabel B. De woningen staan
in de Bomenbuurt, die weer onderdeel
is van de grotere wijk Griffioen.
Uniek aan het project is, dat het wordt
uitgevoerd volgens het zgn. Lean
Bouwen-principe. ‘Lean Production’ is
een van oorsprong Japanse managementfilosofie die erop is gericht om verspillingen te bestrijden. Ze is afkomstig uit
de (Japanse) auto-industrie, waar de
productieprocessen zodanig werden ingericht, dat repeterend de juiste handelingen werden verricht. Hierdoor kon
inefficiënt gedrag worden teruggebracht
en konden faalkosten worden verminderd.
De beginselen van Lean Production
werden daarna ook overgezet naar de
bouw, ook al is de bouw niet vergelijkbaar met de auto-industrie. De bouw
immers is geen seriewerk, de bouwlocaties zijn altijd verschillend en er moet
vaak onder slechte weersomstandigheden
worden gewerkt. Toch zijn de beginselen
van Lean Production in Japan overgezet op de bouwsector. Daar noemt men
het Lean Construction. In Nederland
doet de methode sinds kort ook opgeld,
en wel onder de naam ‘Lean Bouwen’.
Ten behoeve van het renovatieproject
in Middelburg hebben enkele Lukasse-

medewerkers een korte opleiding Lean
Construction gevolgd, te weten de
uitvoerder, de projectleider en de directie.
Het project in Middelburg, voor zover
het betrekking heeft op het dak, beloopt
een oppervlak van 9600 m2.
Ter plaatse van de overstekken wordt
de dakbedekking gesloopt. Vervolgens
worden er aan de onderzijde zinken
goten gemonteerd op de prefab gemaakte
houten overstekken. Op de daken wordt
in totaal 7400 m2 Enerterm 50 mm
isolatie toegepast. Vanwege de afschotcorrectie wordt er eveneens ca. 1224 m2
Ecoterm 30-50 mm plaat toegepast.
De dakbedekking is de Nedamat
Futura MB, in totaal circa 10.000 m2.
Architect is Rothuizen van Doorn
’t Hooft uit Middelburg. Aannemer is
De Kok Bouwgroep uit Bergen op
Zoom. Met de totale dakopdracht is
circa 500.000 euro gemoeid.
Een aantal steekwoorden van Lukasse
over het Lean Bouwen: “Verkorting van
de doorlooptijd, voortdurende procesverbetering, partner in plaats van
onderaannemer, respect voor elkaars
werk, verdienmodel, klantwaarde staat
voorop. Kortom: verspilling omlaag,
waarde omhoog.”

Grasdaken, zijgevels begroeid met blauwe
en witte regen, beukbrede bloembakken
en ruime tuinen omzoomd door hagen:
het thema ‘groen en gras’ komt in de
nieuwe buurt Kerk en Zanen van de
gemeente Alphen aan den Rijn prominent
naar voren.

Samen met vastgoedontwikkelaar
Synchroon zocht de architect naar een

Kwerreveld Dakbedekkingen
begroent daken én gevelmuren met DuraGreen

Half miljard extra wenselijk
voor r&d

De afgelopen jaren hebben diverse
systemen voor verticale ‘gebouwbeplanting’ hun intrede gedaan.

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes
wil dat de overheid aanvullend zo’n
500 miljoen euro reserveert voor stimulering van research & development.
Daartoe zou het uitbesteden van onderzoek (door bedrijven) aan universiteiten
fiscaal aftrekbaar moeten worden.
Hij bepleitte dat tijdens de Innovatielezing van de Universiteit Twente. Hij
vertelde er ook bij, hoe de overheid dat
bedrag zou moeten financieren: uit elders
geschrapte subsidies.
Volgens Wientjes vraagt zijn pleidooi
niet om nieuw geld. Het zou wel boven
op de 1,5 miljard euro komen, die in het
regeerakkoord al is afgesproken voor
het stimuleren van negen aangewezen
zgn. topsectoren.
Wientjes is optimistisch over de krachtdadige aanpak van het huidige kabinet.
De snelheid waarmee men opereert,
heeft echter ook zijn keerzijde, erkent hij:
“Het kabinet handelt soms niet doordacht.”
Hij noemde specifiek het afschaffen van
subsidies voor de zogeheten technologische topinstituten. “Dat is een weeffoutje in het regeerakkoord. Er wordt
gewerkt aan herstel ervan.”

Groene buurt in Alphen aan den Rijn

Joke Vos architecten heeft met het ontwerp een actuele invulling aan het idee
van de tuinstad willen geven.
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Bernard Wientjes (VNO-NCW) in
Innovatielezing Twente:

maximale invulling van ‘groen’. De
voor- en zijtuinen, omzoomd door hagen,
roepen een tuinstedelijke sfeer op.
Het plan is consequent uitgevoerd in
grijsgroene betonsteen met een ribbelprofiel en de voordeuren zijn voorzien
van prints van bloem- en plantenmotieven.
De grasdaken en de begroeide zijgevels
completeren het groene beeld.

DuraGreen is een van die innovaties.
Het is een ingenieus en duurzaam
systeem (van BBD International BV
te Doetinchem) voor verticale groei
van sedumplanten. Het is modulair
van opbouw. Het prefab montagesysteem maakt het bijvoorbeeld
mogelijk om planten aan te brengen
op platte of hellende daken of op
verticale gevelmuren.

Zweeds gezin woont CO2-arm
op proef

Duurzaam produceren over
tien jaar de norm

Een Zweeds gezin met twee kinderen
woont sinds dit voorjaar in een speciaal
huis, in de hoop de komende zes maanden
zo min mogelijk broeikasgassen uit te
stoten.

“Over tien jaar is duurzaam produceren
de norm geworden. Dan behoeven we
ons als consumenten niet meer steeds
af te vragen, of we wel milieubewust
bezig zijn.” Die voorspelling deed trendwatcher Adjiedj Bakas (47) begin juni
op de (zaterdagse) groene pagina’s van
De Telegraaf.
“Onderzoeken wijzen allemaal in die
richting. Ik ben geen toekomstvoorspeller,
ik ben slechts trendwatcher, maar we
kunnen wel een paar jaar vooruit kijken.
Over die tien jaar ben ik overigens niet
helemaal zeker, want vooralsnog zeggen
veel consumenten dat duurzaamheid
hun aan het hart gaat, maar in de
praktijk hebben ze er weinig geld voor
over. Toch is daarin een verandering
nodig, want bepaalde duurzame producten
kosten nu eenmaal meer dan de gangbare varianten.”

Het huis, de energievoorziening en de
auto zijn zo slim mogelijk ingericht in
een poging acht keer minder te vervuilen dan een gemiddeld Zweeds
gezin. Het doel van het milieuvriendelijke project, opgezet door onder meer
huizenbouwer A-hus, energieleverancier
Vattenfall en autofabrikant Volvo, is
om maximaal een ton koolstofdioxide
(CO2) per persoon per jaar uit te stoten.
Dat moet bereikt worden met de
groenste technieken die momenteel
beschikbaar zijn, zonder in te leveren
op gebruiksgemak.
Een min of meer soortgelijk project
speelde zich ook al eens af in Denemarken. Toen deed er alleen geen autofabrikant mee.
Het project is te volgen op www.
onetonnelife.com.

“Ik hoop dat we op den duur met onze
energievoorziening minder afhankelijk
worden van allerlei dictatoriale regimes.
Dat zou kunnen, als we meer doen met
bijv. thermische energie, zoals aardwarmte en ondergrondse heet- en koudwateropslag.” Adjiedj Bakas kent u
misschien van televisie: de goedlachse
trendwatcher is vaak te gast in allerlei
praatprogramma’s. Hij onderbouwt zijn
toekomstgedachten altijd zeer serieus.

Kwerreveld Dakbedekkingen uit
Winterswijk realiseerde in februari
2011 het 83 m2 tellende project Aldi
in Twello. In het najaar van 2011 zal
een project (bedrijfspand) van 360 m2
in Aalten worden opgeleverd.
Het DuraGreen systeem wordt in zijn
geheel prefab aangeleverd en kent een
korte montagetijd. Het montagesysteem maakt het ook mogelijk om
zeer snel zonnepanelen, matrixborden
of led-verlichting te monteren.
Het DuraGreen-systeem wordt vanuit
het cradle-to-cradle-principe gefabriceerd.
Alle materialen kunnen hergebruikt
worden. De planten staan in bakken
van gerecyclede kunststof, die na
gebruik ook weer volledig recyclebaar
zijn.
Sedumplanten dragen bij aan het
afvangen van fijnstof en het omzetten
van CO2 in zuurstof. Bij gebruik in
geluidsschermen verlagen ze het
niveau van de geluidsoverlast.
DuraGreen verzorgt groene gevels en
daken, maar heeft ook een uitgebreid
programma zonnecollectoren.
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Keurmerken: een kwestie
van prijs of kwaliteit?
Dutch Green Building Council
Vanwege de toenemende vraag naar toetsing
van duurzame ontwikkeling in de bouw is in
2008 de Dutch Green Building Council
(DGBC) opgericht door partijen uit de vastgoed- en bouwbranche. De DGBC heeft
BREEAM-NL Nieuwbouw ontwikkeld, geënt
op het Britse BREEAM-systeem maar aangepast aan de Nederlandse situatie. Dit is
het eerste DGBC-keurmerk waarmee nieuw
te bouwen kantoren, winkels, scholen en
industriële gebouwen op duurzaamheid
beoordeeld kunnen worden. In 2010 verscheen
een tweede versie: BREEAM-NL Nieuwbouw
2010. Daarmee zijn ook grondgebonden
woningen en appartementen te beoordelen.
In juni 2011 werd het duurzaamheidkeurmerk Breeam-NL Bestaande Bouw en Gebruik
geïntroduceerd. Met dit nieuwe keurmerk
kunnen vastgoedeigenaren de duurzaamheidprestatie van bestaande kantoorgebouwen
bepalen en bijstellen. De DGBC werkt ook
aan het ‘Keurmerk Duurzame Gebiedsontwikkeling’, een keurmerk dat ook dit jaar
operationeel zal worden.
De DGBC is bovendien actief betrokken bij de
mogelijke oprichting van een Europese
council, omdat de organisatie het van belang
acht om ook in Europees verband te kunnen
samenwerken aan de verduurzaming van de
bebouwde omgeving. Samen met de Engelse
BRE werkt de DGBC aan de verdere
ontwikkeling van BREEAM International.
Ook ondersteunt de DGBC andere GBC’s en
wisselt kennis uit met onder meer de GBC’s
uit België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk,
IJsland, Polen, Roemenië, Rusland
en Zweden.
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> Waarom is het aantal landen waar
een Green Building Council gevestigd
is zo explosief gestegen in het afgelopen decennium? Inmiddels zijn er
84 opgericht in 80 landen, waaronder
in 2008 de Dutch Green Building
Council (DGBC).
Wat mag de internationale bouwwereld van deze instanties verwachten? Prijsopdrijving door invoering
van een toetsing- of certificatiesysteem om de duurzaamheid van
gebouwen te beoordelen? Of spelen
andere factoren -terugdringing van
milieuvervuiling en CO2-uitstoot en
een collectief verantwoordelijkheidsgevoel voor onze planeet, de mens en
de economie- een belangrijker rol?

84 GBC’s in 80 landen. Dak
+ Bouw voelde John Alker, Director
of Policy & Communications van de
Britse Green Building Council (UKGBC),
en Dominika Czerwinska, Coördinator of Council Development van
de World Green Building Council
(WorldGBC) hierover aan de tand.
Zij belichten in vogelvlucht met welk
doel hun organisaties zijn opgericht,
wat hun doelstellingen zijn en welke
strategie en visie centraal staan voor
de toekomst.
Czerwinska: “De WorldGBC is de
koepelorganisatie van alle nationale
Green Building Councils (GBC’s) en
is in 2002 opgericht om nieuwe GBC’s
te ondersteunen bij het ontwikkelen
van een visie en de vereiste instrumenten en strategieën. Met 84 GBC’s
in 80 landen is de WorldGBC de
grootste internationale organisatie
die de bouwsector wereldwijd wil
helpen om duurzaam te bouwen.”
Alker: “Sinds de oprichting in 2007
zet de UKGBC zich in voor een duur-

zaam gebouwde omgeving door de
negatieve milieu-impact te minimaliseren en de voordelen voor mens,
economie en onze planeet te maximaliseren.” De vraag is uiteraard hoe.
Hij zoekt het vooral in de arena van
de Britse politiek en het circuit van
beleidsmakers: “De UKGBC probeert
duurzaam bouwen en renoveren
voortdurend onder de aandacht van
Britse politici en beleidsmakers te
brengen en dit onderwerp hoog op
hun beleidsagenda te krijgen.”
Czerwinska stelt vanuit het secretariaat van de WorldGBC in Toronto
alles in het werk om het aantal aangesloten GBC-leden nog te vergroten.
“Met 84 nationale GBC’s in 80 landen
heeft de WorldGBC een belangrijke
stem in het kapittel gekregen. Die
stem willen we aanwenden om de
bouwwereld wereldwijd te ondersteunen en te faciliteren in de transitie naar duurzaam bouwen.
Daarvoor moeten de GBC’s de juiste
strategieën en tools ontwikkelen.
Uitwisseling van kennis tussen de
‘oudere’, gevestigde GBC’s en de
nieuwkomers kan voorkomen dat het
wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden. Als onafhankelijke koepelorganisatie hebben wij echter geen
voorkeur voor een bepaalde strategie
of tool. Belangrijker is wat op landelijk niveau het meest geschikt is
voor de betrokken partijen die een
nieuwe GBC willen oprichten.”

Tools. Verschillende nationale
GBC’s, waaronder UKGBC, hebben
keurmerken voor duurzaam bouwen
ontwikkeld. Denk aan LEED (Leadership in Energy & Environmental
Design), het eerste keurmerk dat
ontwikkeld is door de Noordamerikaanse USGBC en daardoor vooral

als bench mark dient voor multinationals met vestigingen in meerdere
landen. Aan BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method), ontwikkeld
door de UKGBC in samenwerking
met de Building Research Establishment (BRE). Aan Greenstar dat op
naam van de Australische GBC
geschreven mag worden.
Vul deze lijst aan met CASBEE
(Comprehensive Assessment System
for Building Environment Efficiency),
ontwikkeld door de Japanse GBC
(JaGBC) en GBTool als instrument
voor de Green Building Challengeprojecten. Verder is er Green Globes,
van oorsprong geënt op BREEAM en
vooral gangbaar in Canada en de
Verenigde Staten waar deze tool onder auspiciën van de Green Building
Initiative (GBI) is ontwikkeld en op
de markt gebracht. Ook Nederland
kent diverse keurmerken, waaronder GPR Gebouw. Dit duboinstrument is oorspronkelijk ontwikkeld door de gemeente Tilburg
als Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) voor duurzaam bouwen.
Nederland kent ook GreenCalc+,
eveneens een instrument om de
duurzaamheid van een gebouw of
wijk in kaart te brengen. Het is ontwikkeld door de Stichting Sureac
die daarmee haar bijdrage wil leveren aan een duurzaam gebouwde
omgeving.

Duurzaamheidlat. Er zijn
dus voldoende meet- en toetsingssystemen ofwel keurmerken voorhanden om meetbare criteria op te
stellen voor duurzame gebouwen.
Vanwaar die overvloed? Waarom niet
wereldwijd één en hetzelfde systeem
of keurmerk? Een korte terugblik
leert dat dit nauw verband houdt met
de oprichtingsdatum van de GBC’s en
de toetsingssystemen die. De eerste
GBC is opgericht in de Verenigde
Staten (USGBC in 1998). Gevolgd door
de GBC’s in Australië (GBCA in 2002)
en Japan. Europa telt als zes belang-

rijke GBC’s de organisaties in GrootBrittannië, Duitsland, Spanje, Polen,
Roemenië en Nederland.
Maar de vraag blijft waarom de bouwbranche dergelijke keurmerken ofwel toetsing- en meetsystemen wil
hanteren en of ze geen prijsopdrijvend effect hebben. Alker wijst op
het feit dat de UKBC in 2007 door 30
leden is opgericht en dat dit aantal
in vier jaar tijd is gestegen tot 330,
dus dat duidt op groot animo uit de
kringen van de bouw, de vastgoedwereld en investeerders om
duurzaam bouwen voortvarend op
de kaart te zetten.
Czerwinska herinnert zich hoe de
eerste GBC in de Verenigde Staten is
opgericht op initiatief van de bouwkolom en aanleverende industrieën.
“Het initiatief om in te zetten op
duurzaam bouwen en een GBC op te
richten en kennis te delen is vanuit
de markt zelf ontstaan. De vraag
naar duurzame gebouwen neemt
hand over hand toe. Vooral multinationals die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het
vaandel hebben kiezen bij voorkeur
‘groene’ gebouwen, waarin de werknemers zich goed voelen. Bovendien
vormen keurmerken het bewijs
hoe hoog ze hun duurzaamheidlat
leggen. Daarbij staan terugdringing
van schadelijke milieu-effecten en
CO2-uitstoot op de agenda van haast
elk geïndustrialiseerd land.”
Alker: “Nu is de tijd om de omslag
naar duurzaam bouwen te maken.
Energie-efficiency wordt steeds
belangrijker nu de energieprijzen
stijgen. Daardoor worden duurzame
gebouwen steeds couranter in de
markt, omdat de totale lasten -kosten
van energieverbruik en hypotheekof huurlasten- met name op de
langere termijn gunstiger zullen
uitvallen dan de lasten van nietduurzame gebouwen.” <
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Specialist in bevestigingssystemen
voor uw vlakke dak en gevel
Techniek op het hoogste niveau
Wat wij voor u kunnen verzorgen:
Vrijblijvend advies
Windlastberekening
Afschotisolatie berekeningen
Pull-out tests
Praktijkdemonstraties
Toolbox meetingen

Een bevestiging van kwaliteit!!
Van Roij Fasteners Europe bv
Jan Tooropstraat 16
5753 DK Deurne
Tel. +31 (0)493 315 885
www.vanroijfasteners.nl

Onze producten
voldoen aan:
CE Markering
ETAG 006
FM-Approval

PARKEREN
OP DAKEN
PARDAK® 110, DE NIEUWSTE ONTWIKKELING
VAN HET DEMONTABELE PARKEERDAK
SYSTEEM VAN ZOONTJENS.
Het Pardak® 110 systeem bestaat uit 1100 x 1100 mm
daktegels met hoekstukken, spanelementen en
drukverdelers. Het systeem zorgt voor de verspreiding
van zowel horizontale als verticale krachten die ontstaan
tijdens het rijden op het parkeerdak. Verder vermindert
het contactgeluiden en ontstaat er een spoelruimte
onder de tegels voor een goede waterafvoer. Door de
perfect aansluitende tegels en minimale toleranties
wordt er een mooi vlak parkeerdak gerealiseerd.

> zoontjens.nl
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Er is geen plan B: Integreer
duurzaamheid tot in de ‘vezels’
van je business
Het gaat om het grotere plaatje,
niet om window dressing.
Je moet je beslissingen baseren
op feiten, op de juiste
berekeningen om je impact
op het milieu te kunnen bepalen.

> “Geef duurzaamheid echt status
binnen het bedrijf. Integreer het tot
in alle ‘vezels’, dus tot in de haarvaten
van je business. Duurzaamheid is
volledig geïntegreerd in alle activiteiten van InterfaceFLOR.
In de manier waarop we zaken doen,
hoe we vloerbedekking produceren
en hoe we met de buitenwereld
communiceren.”
Aldus Ramon Arratia, Sustainability
Director EMEAI (Europe, Middle East,
Africa, India) van InterfaceFLOR,
fabrikant van tapijttegels en vloerbedekking met een Nederlandse
vestiging in Scherpenzeel. Hij schetst
in korte trekken de koers die oprichter
en CEO Ray Anderson al in 1994 koos
om InterfaceFLOR tot de meest duurzame en succesvolle vloerbedekkingproducent ter wereld te maken.
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Inzetten op efficiency, productinnovatie,
reputatie, talent aantrekken en de kringloop
sluiten kan elk bedrijf grote voordelen
opleveren.

de wereldwijde organisatie van
InterfaceFLOR. Niet als marketingstrategie om mooie sier te maken,
maar als zakelijke strategie om
’s werelds allerbeste en meest succesvolle tapijtfabrikant te worden.

Het grotere plaatje. Ramon
Arratia (36) rijdt niet in een Toyota
Prius, maar in een coole BMW. Hij
heeft geen eigen huis met zonnepanelen, noch een kleine windmolen
zoals de Britse premier David
Cameron op zijn dak heeft. ‘Dat
soort maatregelen maken niet echt
het verschil’, legt hij uit. “Mijn BMW
stoot 120 gram CO2 uit, een Prius
110 gram. Het gaat om het grotere
plaatje, niet om window dressing.”
“Je moet je beslissingen baseren op
feiten, op de juiste berekeningen om
je impact op het milieu te kunnen
bepalen. Wat ik wel doe? Ik ben in
Lille gaan wonen, omdat ik de trein
kan nemen om naar Scherpenzeel,
Parijs en Londen te reizen waar ik
voor mijn werk veel moet zijn. Ik heb
de isolatie van mijn huis aangepakt
en een superefficiënte boiler laten
installeren. Dat soort maatregelen
zet écht zoden aan de dijk.”
Ramon Arratia weet waar hij het
over heeft, want na zijn studie organische chemie en een Masters in
kwaliteitsmanagement heeft hij als
kwaliteitsmanager gewerkt voor de
telecomgiganten Sony Ericsson en
Vodafone. Bij Vodafone maakte hij
vijf jaar deel uit van het duurzaamheidteam dat vanuit Londen wereldwijd ten dienste stond van het telecombedrijf. In 2008 maakte hij de
overstap naar InterfaceFLOR. Daar
zet hij zich dagelijks als directeur
met de portefeuille duurzaamheid
met Spaanse passie in om de visie

en de missie van het bedrijf, zoals
verwoord in ‘Mission Zero’, vorm te
geven.

Mission Zero. InterfaceFLOR
streeft al sinds 1994 naar een duurzame oplossing voor al haar bedrijfsprocessen. Doel is de negatieve
impact op het milieu en de omgeving
te reduceren. Dat streven heeft
sindsdien vorm gekregen in ‘Mission
Zero’.
Arratia: “Het resultaat van Mission
Zero moet zijn dat InterfaceFLOR in
2020 volledig duurzaam kan opereren
en zelfs een herstellende bijdrage
aan het milieu kan leveren. Mission
Zero is voor alle Interface-bedrijven
-wereldwijd- het gezamenlijke doel.
Elke beslissing die wordt genomen
-op creatief, productie- of ander zakelijk vlak- moet ervoor zorgen dat

ons bedrijf dichter bij dit doel komt.
Onze initiatieven om de negatieve
invloed van onze onderneming te
reduceren, hebben we neergelegd in
zeven duurzaamheidfronten
(zie kader 1).”

“De ambities van ‘Mission Zero’
liggen zo hoog dat ik nauwelijks een
bedrijf ken -in welke branche dan
ook- dat de lat zo hoog legt.”
InterfaceFLOR verkoopt niet alleen
vloerbedekking, maar helpt ook andere
bedrijven om te verduurzamen.
Bedrijven als Walmart en Delhaize
hebben de vruchten al geplukt van
de duurzaamheidtrainingen die
InterfaceFLOR voor ze verzorgd heeft.
Naar aanleiding daarvan hebben ze
nu eigen programma’s en ambities
voor duurzaam ondernemen ontwikkeld. >

Ramon Arratia
“We hebben actiepunten ontwikkeld
om onze afvalproductie te beperken,
wat inmiddels al voor 95% gelukt
is. We overleggen momenteel met
boeren rond Scherpenzeel over de
levering van biogas, omdat we alleen
maar hernieuwbare energiebronnen
willen gebruiken en schadelijke
emissies willen vermijden. Overigens
hebben we ons energieverbruik wereldwijd al met 43% teruggedrongen.”

Duurzaam leiderschap.
People, planet, profit ofwel duurzaam
en maatschappelijk verantwoord
ondernemen zijn stevig verankerd in

D A K + B O U W 43 Z O M E R 2 0 1 1

Mission Zero en zeven speerpunten van actie
“Duurzaamheid moet daadwerkelijk
status hebben in een bedrijf wil je
het echt effectief kunnen implementeren tot in de haarvaten van het
bedrijf. Het moet op strategisch
niveau volledig geïntegreerd zijn in
alle marketing-, communicatie- en
productieactiviteiten. Daag managers
maar uit om duurzaamheidkampioen
te worden; laat ze er maar voor
knokken om een duurzaamheidambassadeur van het bedrijf te
worden. Dan krijgt duurzaamheid
vanzelf status binnen je bedrijf.
Het gaat om duurzaam leiderschap
als je zo’n transitie tot stand wilt
brengen.”

Vijf voorbeelden. Maar is
consultancy op duurzaamheidgebied
de taak van een tapijtfabrikant?
Ramon Arratia illustreert aan de hand
van vijf voorbeelden dat zijn bedrijf
er goed garen bij spint. “Door dergelijke grote bedrijven van dienst te zijn
zet je jezelf als bedrijf goed op de
kaart. Het helpt je om een goede
reputatie op te bouwen, ook in landen
als Spanje en Italië waar weinig
markt is voor vloerbedekking. Dus
reputatie is belangrijk. Iedereen kent
inmiddels ons verhaal en dat trekt
veel talent, ook al lijkt het misschien
niet erg sexy om voor een tapijtfabrikant te werken. Ik kwam van
Vodaphone, mijn collega van PepsiCo

Duurzaamheid moet daadwerkelijk status
hebben in een bedrijf wil je het echt effectief
kunnen implementeren tot in de haarvaten
van het bedrijf. Het moet op strategisch
niveau volledig geïntegreerd zijn in alle
marketing-, communicatie- en productieactiviteiten. Daag managers maar uit om
duurzaamheidkampioen te worden.
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en de marketingdirecteur van Luis
Vuitton. Stuk voor stuk wereldmerken. Omdat we graag voor een
bedrijf wilden werken dat ‘Mission
Zero’ als strategisch instrument
inzet. Daarmee bind je mensen ook
aan je bedrijf: gemiddeld werken
mensen hier 14 jaar.”
“Dan het punt van efficiency: door
afval te beperken en baanbrekende
nieuwe technologie te ontwikkelen
voor het snijden van tapijttegels
hebben we kans gezien 438 miljoen
US dollar te besparen in de periode
1994-2010. Innovatie is ook belangrijk: we hebben nieuwe producten
ontwikkeld waarvoor we 50% minder
aan grondstoffen nodig hebben. De
kringloop sluiten is het laatste voorbeeld. We gebruiken ook veel gerecycled materiaal, omdat de prijs
van nylon sterk gerelateerd is aan
de steeds verder stijgende olieprijs.
Dus met het oog op de toekomst zijn
we al begonnen met het recyclen
en hergebruiken van onze vloerproducten. We lanceren deze zomer
een product met garen dat bestaat
uit 100% gerecycled materiaal.”

Meten is weten. Inzetten op
efficiency, productinnovatie, reputatie,
talent aantrekken en de kringloop
sluiten kan elk bedrijf grote voordelen
opleveren, volgens Ramon Arratia.

Het doel van Mission Zero is
om in 2020 volledig duurzaam
te kunnen opereren en zelfs een
herstellende bijdrage aan het
milieu te kunnen leveren.
De zeven speerpunten van
beleid waarop InterfaceFLOR
dagelijks actie onderneemt
zijn:
• Geen verspilling:
alle vormen van afval
terugbrengen naar nul.
• Goede emissies:
alle schadelijke stoffen en
uitstoot van producten,
vervoermiddelen en productielocaties terugbrengen
naar nul.
• Hernieuwbare energie:
alleen energie gebruiken van
regenererende bronnen, zoals
zon- en windenergie.
• De cirkel sluiten:
processen zo efficiënt mogelijk
laten verlopen en in producten
zoveel mogelijk gerecycled
materiaal en bio-content
verwerken.
• Efficiënt transport:
zo efficiënt mogelijk zowel
mensen als producten
vervoeren om afval en uitstoot
te voorkomen.
• Betrokkenheid creëren:
iedereen die bij het bedrijf
betrokken is -én met wie het
bedrijf in contact komtovertuigen en helpen om
duurzamer te worden.
• Innovatief ondernemen:
innovatieve producten en
milieuvriendelijke bedrijfsprocessen ontwikkelen die de
duurzaamheidvisie van
InterfaceFLOR ondersteunen.

“Mits je de lat maar hoog legt, ambitieuze doelen stelt, oppast voor
kortetermijndenken en je in alles
baseert op feiten, harde data.”
Hij refereert mede aan het feit dat
InterfaceFLOR de eerste fabrikant
van tapijttegels is in de Verenigde
Staten (2009) en Europa (2010) die
een door een derde partij geverifieerde Milieuproductverklaring (EPD:
Environmental Product Declaration)
heeft ontvangen. EPD’s (Environmental Product Declarations) worden
vastgesteld volgens een streng traject
dat in overeenstemming is met de
standaarden die gelden binnen de
industrie.
Naast het vrijgeven van vertrouwelijke productinformatie, heeft
InterfaceFLOR voor al haar producten
een levenscyclusanalyse uitgevoerd
volgens de ISO 14040 standaard.
Hierin wordt alles weergegeven, vanaf
de extractie van grondstoffen tot
aan het recyclen van de producten
aan het einde van de levensduur.
“De Milieuproductverklaring ofwel
EPD maakt de milieu-impact van
producten inzichtelijk. Die impact
hangt niet alleen samen met de
hoeveelheid CO2-uitstoot, maar ook
met de embodied energy en zaken
als verzuring en vermesting. Een

EPD is geen label maar is een tabel
die inzicht geeft in de milieu-impact
van een product, vergelijkbaar met
een voedingstabel. Ook voor de
standaarden voor duurzaam bouwen
zoals LEED en BREEAM bieden EPD’s
de mogelijkheid om de milieuimpact
van een gebouw inzichtelijk te maken
en de juiste keuzes te maken. De
Sustainable Building Alliance werkt
aan een systeem dat voor de verschillende bouwstandaarden bruikbaar is.”

Wees koploper. Het geldt voor
Ramon Arratia als vloeken in de kerk
als zijn bedrijf zich niet baseert op
de juiste gegevens en berekeningen
om de milieu-impact terug te dringen.
Hij zet zich met hart en ziel in voor
‘Mission Zero’. Maar wat als de wereld
geen gehoor geeft aan het appèl voor
duurzaamheid van InterfaceFLOR?
Ramon aarzelt geen seconde: “Er is
geen plan B! Men moet wel luisteren,
want duurzaam ondernemen is de
enige oplossing voor bedrijven. Je kunt
beter koploper zijn en je goed op de
toekomst voorbereiden dan dat je pas
in actie komt als het echt niet anders
kan. Dan is het eigenlijk al te laat,
omdat die bedrijven een enorme
inhaalslag moeten maken om hun
concurrentiepositie dan nog veilig te
stellen. Bedrijven doen er goed aan

hun producten -en diensten- onder
de loep te nemen en te kijken hoe ze
deze kunnen verduurzamen.”
“Dus maak een levenscyclusanalyse
(LCA) van je product of dienst en kijk
wat de grootste impact op het milieu
heeft. Probeer vervolgens slimmere
oplossingen te vinden door bijvoorbeeld materialen te vervangen om de
milieu-impact te verlagen. Zorg dat
je de beste mensen in de arm neemt
uit je eigen bedrijf. Of huur consultants in om die LCA uit te voeren of
gebruik speciaal voor LCA ontwikkelde software (GaBi bijvoorbeeld).
Betrek iedereen binnen je bedrijf bij
dit proces, niet alleen het management. Vooral de technische mensen
spelen daarbij een belangrijke rol,
belangrijker dan de marketeers die
je bedrijf een groen imago moeten
geven.”
“Zo heeft InterfaceFLOR het van meet
af aan aangepakt. En met succes,
want daarmee heeft InterfaceFLOR
niet alleen naam gezet als koploper
op het gebied van duurzaam ondernemen, maar het heeft ook omzetgroei opgeleverd, zelfs in landen
waar vloerbedekking laag op de
interieurverlanglijst staat.” <

EPD: totaalplaatje
EPD’s (Environmental Product Declarations)
worden vastgesteld volgens een streng
traject dat in overeenstemming is met de
standaarden die gelden binnen de industrie.
Naast het vrijgeven van vertrouwelijke
productinformatie, heeft InterfaceFLOR
voor al haar producten een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd volgens de ISO
14040 standaard. Hierin wordt alles
weergegeven, vanaf de extractie van
grondstoffen tot aan het recyclen van de
producten aan het einde van de levensduur.
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HEADLINES
Dakspecialisten Verkoelen Weert
maken ruim 6000 m2 bitumineus dak zonder brander
De daken van het nieuwe scholencomplex van Het College te Weert zijn aangelegd, zonder dat daaraan ook maar
één brander te pas kwam. De daken
van deze school-met-sporthal werden
gemaakt door Dakspecialisten Verkoelen
uit Weert. Het totaalcomplex werd
ontworpen door architect Thomas Rau.
De aannemer is Mertens Bouwbedrijf
BV Weert.
Voor de daken (6000 m2) heeft Verkoelen
gekozen voor het inzetten van de
nieuwste ontwikkeling op het gebied
van bitumineuze dakbedekkingsbanen:
de NDA Nedamat Futurarol, die in
samenwerking met de rollenfabrikant
speciaal voor de NDA ontwikkeld is.
Deze bitumineuze rol kan met álle
hedendaagse technieken worden verwerkt, zoals lijmen, föhnen of (als het
nodig is) branden. Hierdoor kan met
één type rol elk voorkomend werk uitgevoerd worden en kan tevens worden
voldaan aan de NEN 6050-normen.
Op dit project werd de dakbaan verlijmd met Greenbond-lijm. De naden en
de details werden geföhnd. Omdat de
verwerkingsmethode nieuw was, trad
er bij de start van het project enige
vertraging op: er waren onvoldoende
lijmpompen met de benodigde capaciteit beschikbaar.
De buitenmuur aan de kopse kant van
de sporthal is afgewerkt met een EPDM
TF-membraam van PDT. Dit membraam
is ruim 400 m2 groot en werd hangend
geplaatst, en met behulp van parkers
aan de muur bevestigd.
Op de bevestigingspunten werd een
plakzegel geföhnd, evenals om de
draagstangen van het draadraster dat
tegen de gevel is geplaatst. Het
draadraster laat men begroeien met
klimop. Voor deze afwerking is
gekozen, omdat het een tijdelijke
oplossing betreft: er komt later wellicht
een tweede sporthal bij.

G-House: ‘kaswoningen’ voor
braakliggende terreinen
De architecten Gerard Rijnsdorp en René
Onsia hebben een bouwsysteem ontwikkeld, waarmee op een snelle manier
de kleinere braakliggende terreinen in
een stad of dorp kunnen worden bebouwd.
Rijnsdorp en Onsia combineerden onder
de naam G-House twee industriële
bouwsystemen tot een nieuw systeem.
In het ontwerp zijn verschillende duurzame technieken opgenomen. Zo zijn
aan de voorkant van de woning twee
afdakjes gemaakt van zonnepanelen en
is er gebruik gemaakt van HR++-glas,
een zonneboiler en een WTW-installatie
voor een laag energiegebruik.
De toekomstige bewoners kunnen de
indeling van hun huis, en daarmee de

functie van elke kamer, zelf bepalen.
De woningen kunnen worden geplaatst
op stukken grond die voor gemeenten
te klein zijn voor het bouwen van een
complete woonwijk. Zo wordt er volgens
Onsia en Rijnsdorp geen grondoppervlak
verspild. Voor de buitenkant van de
woning wordt gebruik gemaakt van
een technologie die in de kassenbouw
is ontwikkeld. Voordelen hiervan zijn:
een korte bouwtijd en een lichte
fundering. Lawaai, trilling en schade
aan naastgelegen percelen worden
hiermee voorkomen.
Het binnenwerk van de woning wordt
gerealiseerd met een houtskeletbouwsysteem. Hierdoor is vrijwel elke indeling
van de plattegrond mogelijk. Dankzij de
glazen mantel kan de gehele houtbouw
bovendien droog gebeuren. De installaties zijn in het G-House-concept
gecombineerd met een centrale trap in
de kern van de plattegrond.
Daardoor kunnen keuken, badkamer of
toilet op elke verdieping, aan de voorof achterzijde, geplaatst worden. De
buitengevels kunnen worden afgewerkt
met materialen die passen bij het
karakter van de omgeving: stucwerk,
hout, metselwerk.

Het Trefpunt van
Daktechniek sinds 1987:
actuele gebruiksmogelijkheden duurzame
functies van het dak
In het Trefpunt van Daktechniek in Almere kijken architecten,
vastgoeddeskundigen, aannemers, woningcorporaties, bouwadviseurs en studenten dagelijks hun ogen uit bij de actuele
gebruiksmogelijkheden van het platte en lichthellende dak.

DHV helpt bij bouw van duurzame droomstad in China
Het Amersfoortse advies- en
ingenieursbureau DHV helpt in
China mee bij de bouw van een
duurzame droomstad: Caofeidian.
Projectleider aldaar voor DHV is
Tiffany Tsui, geboren en getogen in
Peking. Volgens haar is het project
Caofeidian volstrekt uniek:
“Nergens ter wereld is ooit met
deze snelheid een duurzame stad
gebouwd van deze omvang. De
vraag is dus: hoe bouw je zo’n
stad? Nobody knows. Er is een
gebrek aan kennis en ervaring bij
lokale overheden, ingenieurs,
aannemers en bouwvakkers.”
“Door de enorme snelheid waarmee
de stad uit de grond wordt gestampt,
neemt bovendien de kans op fouten
als gevolg van ondoordachte beslissingen toe. De Chinezen rekenen
daarom op onze kennis en ervaring.”
“Dat is een groot verschil met
Nederland. Hier doen we wat de
klant vraagt, in China moeten we
de klant echt leiden. Ondanks onze
kennis van nieuwe technologieën
is de integratie van al die nieuwe
technieken in Caofeidian voor ons
ook nieuw. De garantie dat alles
goed gaat kunnen we dus niet

bieden. Toch is het cruciaal dat de
Chinezen vertrouwen op onze
expertise.”
Tiffany Tsui studeerde in Hongkong
en Boston. In 2005 kwam ze naar
Nederland, waar ze trouwde met
een Nederlander. Sinds 2006 werkt
ze als international business
developer bij DHV.

Daktegelpad Roofwalker
goedgekeurd
Het kunststof looppad voor daken
‘Roofwalker’ is onlangs bij BDA
getest (en goedgekeurd) op brandgedrag, beloopbaarheid, gevoeligheid en windbelasting.
De Roofwalker -in Nederland op de
markt gebracht door Eurosafe
Solutions- is geschikt verklaard
voor alle type dakbedekkingen. De
Roofwalker is een kunststof daktegel
voor afbakening van veilige zones,
maar is ook te gebruiken als
looppad. Het assortiment van de
Roofwalker kent ook speciale hoekstukken, dubbele looppaden en
verschillende kleurmogelijkheden
voor de markeringsbiezen.

Alle nieuwe systemen en technieken
gerelateerd aan het dak zijn in Almere
samengebracht om bouwprofessionals
doelgericht inzicht te geven. Want ‘zien’
laat immers geen vraag open!
Zonnepanelen, energiedaken, begroeide
OOK ADVIEZEN OVER
daken: alle nieuwe ontwikkelingen als het
PRAKTISCH TOEPASBARE
gaat om de duurzame gebruiksfuncties
ECONOMISCHE
van het dak worden er getoond, tegelijk
DUURZAAMHEID
met alle traditionele producten en techHet Dak/Informatie- en Adviescentrum is
in 1987 opgericht door de Nederlandse
nieken. De technische expositie van het
Dakdekkers Associatie (NDA) en is al
sinds die tijd pionier als advies- en
Trefpunt van Daktechniek is opgebouwd
kennisontwikkelingscentrum als het gaat
in samenwerking met producenten en
om dakbedekkingsconstructies en
daksystemen. Het ontwikkelde een
leveranciers. Die participanten zijn vaak
verregaande specialisatie op het gebied
van toepasbare economische
marktleider op hun vakgebied.
duurzaamheid in vastgoed.
Het Trefpunt van Daktechniek heeft
daardoor de functie van een ‘kennis- en expertisebank’ voor dakenbouwers en voor eenieder die iets met bouwen te maken heeft als
het gaat om daken vanuit een technisch, economisch, energie efficiënt
en praktisch duurzaam perspectief. Alle opbouwvormen van platte
en lichthellende daken worden er getoond, maar ook alle isolatie- en
dakbedekkingsmaterialen. Verrassend vinden bezoekers altijd de voorbeelddaken gelegen boven op het kenniscentrum.

Nederlandse Dakdekkers
Associatie (NDA)
Randstad 20-02
Postbus 1010
1300 BA Almere
T 036 530 49 50
F 036 530 42 72
E info@dakinfo.nl
Anjo B.V., 0251 229 323, www.anjo.nl • Bik Bouwprodukten B.V., 0226 366 161, www.bik-nl.com
• Dakbehoud Nederland, 0800 25 23 46, www.dakbehoud.nl • Derbigum Nederland B.V., 015 215 4000,
www.derbigum.nl • EcoTherm B.V., 0543 543 210, www.ecotherm.nl • Eurosafe Solutions B.V.,
038 467 1910, www.eurosafesolutions.com • Frerikswerken Raalte B.V., 0572 352 223,
www.frerikswerken.nl • IsoBouw Systems B.V., 0493 498 111, www.isobouw.nl • Nebiprofa B.V.,
0168 409 309, www.nebiprofa.nl • NDA Duurzaam Dak Concept, 036 530 4490, www.ndaduurzaamdak.nl
• NDA Energiedak, 036 530 4490, www.energiedak.nl • Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA),
036 530 4490, www.nda.nl • PDT Group, 072 535 3000, www.pdt-group.com • Profine Nederland B.V.,
0418 651 717, www.profine-nederland.nl • Rockwool Benelux B.V., 0475 353 635, www.rockwool.nl
• Roval Aluminium B.V., 0492 561 050, www.roval.nl • Van Roij Fasteners B.V., 0493 315 885,
www.vanroijfasteners.nl • Shell Nederland LPG B.V., 0485 335 222, www.shell.nl • SpaceDaken,
0548 61 89 55, www.spacedak.eu • Single-Ply Systems, 073 648 4300, www.singleply.nl • Stichting
Erkenningsregeling Certificatie Instelling / Dakmerk, 030 606 1117, www.dakmerk.nl • Troelstra &
de Vries B.V., 0515 533 000, www.troelstra-devries.nl • Van Wylick, Isolerende Mortels B.V.,
0413 294 755, www.vanwylick.nl • Vlutters Handelsonderneming B.V., 0541 573 000, www.vlutters.nl
• Zoontjens Beton B.V., 013 537 9379, www.zoontjens.nl
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SpaceDak overspant superduurzame Villa Flora in Venlo
Londen (1851) kreeg het Crystal Palace.
Parijs (1889) kreeg de Eiffeltoren. En
Brussel (1958) kreeg het Atomium.
Iedere wereldexpo heeft zijn eigen icoon.
De wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade 2012 in Venlo krijgt Villa Flora,
een spectaculair glazen expositiegebouw dat alle actuele snufjes omtrent
duurzaamheid in zich verenigt.
Bij oplevering is het met afstand het
‘groenste’ gebouw van Nederland, geheel
gebouwd volgens het cradle-to-cradleprincipe. In april 2011 bereikte het
bouwwerk zijn hoogste punt: het onovertroffen dak werd geplaatst. Het
dak is uitgevoerd volgens de principes
van het SpaceDak.
Het gaat om 9 parabolen die in 3 delen
prefab zijn voorzien van isolatie en
dakbedekking. De afmeting per parabool
is circa 18 meter lang en ruim 11 meter
ontwikkeld. De technische opbouw is
als volgt: als dampremmende laag is

toegepast aluminiumfolie PE170WA
Folion met daarover een isolatiepakket
van 170 mm Rockwool-steenwol, gelegd
in 2 lagen, met als waterdichte laag
een 1,5 mm PVC Nebiprofa Armourplan. Eén enkele parabool weegt circa
20 ton! Tevens zijn er per parabool
veiligheidsankers met lijn geplaatst van
Eurosafe/Latchways. De parabool is
geplaatst onder een hoek van 13 graden
en is een blikvanger vanaf de snelweg.

hoogte. De kosten voor het gehele project
zijn circa 18 miljoen.
Architect van Villa Flora is Jón Kristinsson. De vele duurzame aspecten zijn
doorgerekend door ingenieursbureau
Volantis. Pellikaan Bouwbedrijf vertaalde de innovaties naar maakbare
oplossingen.
Meer informatie op: www.Spacedak.eu.

Door de moeilijkheid van het ontwerp
(de paraboolvorm geplaatst onder een
helling) is gekozen voor het ‘ontwerpvriendelijke’ SpaceDak. De plaatsing
vergde veel engineering. De afzonderlijke
delen zijn op de grond voorzien van
isolatie en dakbedekking, en daarna per
vrachtwagen vervoerd naar Venlo.
Daar werden ze op de grond in elkaar
gemonteerd. Na het aanbrengen van de
kopzijden en het dichtwerken van de
aansluitnaden zijn de parabolen naar
boven gehesen en geplaatst op 25 meter

Vraag naar duurzame
materialen groeit

Professor Jan Rotmans (Erasmus
Universiteit):

Braungart nu ook (gast)hoogleraar
aan TU Delft

In Nederland ervaart 73% van de architecten vraag naar duurzame materialen.
In bijna een kwart van de gevallen is de
opdrachtgever ook bereid hier extra voor
te betalen.

“Den Haag lijkt duurzaamheid te
hebben doodverklaard”

Professor dr. Michael Braungart is sinds
januari 2011 gastprofessor bij Bouwtechnologie. Braungart is een van de
grondleggers van het bekende concept
cradle-to-cradle (C2C), dat in Nederland
met name grote bekendheid kreeg door
zijn boek ‘Cradle-to-cradle: Remaking
the things we make’ en twee documentaires over C2C in het televisieprogramma Tegenlicht.

Deze ontwikkeling vertaalt zich in de
materiaalkeuze van de architect: 46%
van de architecten geeft namelijk aan
dat zij bij het selecteren van (bouw)
materialen letten op de aanwezigheid
van een duurzaamheidcertificaat en zelfs
bereid zijn hier een eventuele meerprijs
voor te betalen.
Dit en meer blijkt uit de European
Architectural Barometer, een driemaandelijks marktonderzoek onder 1200
architecten in Duitsland, Frankrijk, Italië,
Nederland, Spanje en het Verenigd
Koninkrijk.

Mecanoo richt openbare ruimte in
naast centrum van Manchester
Mecanoo architecten te Delft heeft de
competitie gewonnen voor de inrichting
van 1,8 ha openbare ruimte van Noma
in Manchester.

VLUTTERSCATALOGUS.NL

SPECIALIST VOOR DAKDEKKERS
Compleet assortiment dakdekkersgereedschap van

Aandrukrol tot Zinkzettang, uit voorraad leverbaar.
Bestellen via webshop = 24 uur per dag bestellen.
Vandaag besteld, morgen in huis!

Noma is een grootschalige vernieuwing
van het 8 ha grote stadsdeel dat grenst
aan het hart van de stad. De multifunctionele wijk zal plaats bieden aan kantoren,
winkels, woningen en recreatie.
De visie van Mecanoo, geïnspireerd op de
industriële wortels van het gebied, was
doorslaggevend voor The Cooperative
Group en de gemeente Manchester, de
uitschrijvers van de Europese aanbesteding.
Noma krijgt verschillende duurzame en
sociale innovaties. De wijk gaat zijn
eigen energie opwekken via een slim,
hernieuwbaar energiesysteem.
De transportvoorzieningen worden
geïntegreerd in het bestaande openbaar
vervoersnetwerk. De totale ontwikkeling
van Noma neemt 10 tot 15 jaar in beslag.
De eerste fase wordt eind 2012 afgerond
met de oplevering van het nieuwe hoofdkantoor van The Cooperative Group.
Met het project is een bedrag van 800
miljoen pond gemoeid.

Vlutters Dakmaterialen BV
Leeuwarden - Oldenzaal - Groningen
Postbus 325 7570 AH Oldenzaal
Tel. 0541 - 57 30 00
Fax 0541 - 57 30 01
www.vluttersdakmaterialen.nl
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In het bedrijfsleven is duurzaamheid
gemeengoed aan het worden. “Wie niet
aan duurzaamheid werkt, heeft als
bedrijf over vijftien jaar geen bestaansrecht meer”, zei bestuursvoorzitter Paul
Polman van Unilever onlangs. Vooral
bedrijfsvoering en businessmodel worden
bij grote bedrijven verduurzaamd.
De oprichting dit jaar van de Groene
Zaak, een soort ‘groene’ VNO-NCW met
tachtig grote en middelgrote bedrijven in
duurzaam ondernemen, onderstreept dit.
De consumentenmarkt verduurzaamt ook
in rap tempo. De omzet van duurzame
producten en diensten groeit tweemaal
zo snel als van normale producten en
diensten.
Voorbeelden zijn biologische voeding,
groene stroom, hybride auto’s, energiezuinige wasmachines, zonneboilers, maar
bijvoorbeeld ook ‘duurzame’ aandelen
die een aanzienlijk hoger rendement
opleveren dan gewone aandelen. Al
deze ontwikkelingen waren voor
professor dr. ir. Jan Rotmans van de
Erasmus Universiteit aanleiding om een
kritisch geluid te laten horen over het
tekortschietende rijksoverheidsbeleid
op dit punt.
“Het is opvallend dat deze duurzame
grondtoon niet resoneert in Den Haag.
Duurzaamheid lijkt daar doodverklaard”,
zegt hij. Hij weet ook wel, hoe dat komt.
“Er is een aantal oorzaken: a) de compromissencultuur in de Nederlandse
politiek, b) de grote invloed van de
gevestigde belangen, c) de afhankelijkheid van de overheidsinkomsten van
gasgebruik en d) het ontbreken van
innovatie financiële arrangementen om
duurzaamheid te stimuleren.”
“Den Haag is vooral bezig met geleidelijke veranderingen in plaats van radicale,
fundamentele veranderingen. Zo kan het
gebeuren, dat na al die jaren nog steeds
geen feed-in-tarief is ingevoerd in Nederland en dat het prachtige burgerinitiatief
‘Nederland krijgt schone energie’ op
formele gronden door de Tweede Kamer
om zeep wordt geholpen.”
“En zo wordt er wellicht straks tóch een
tweede kerncentrale gebouwd in
Zeeland…”, aldus professor Rotmans.

Dit boek, dat Braungart samen met de
Amerikaanse architect William
McDonough schreef, is een manifest
waarin wordt opgeroepen tot een transformatie van de industriële processen
door ecologisch intelligente ontwerpen.
Steeds meer bedrijven bekeren zich
tegenwoordig tot de cradle-to-cradlefilosofie en passen hun producten en
processen aan.
Braungart was ooit activist voor Greenpeace en is nu hoogleraar Procestechniek aan de Universiteit van Lüneburg.
In 2009 richtte de Erasmus Universiteit
Rotterdam (EUR), in samenwerking met
Braungart, aan het Dutch Research
Institute for Transitions (DRIFT) een
leerstoel op over het thema ‘cradle-tocradle’. Ook sloot hij zich aan bij de ontwikkeling van het Green Transformable
Building Lab (lees Groene BouwLab) op
de Universiteit Twente.
Sinds begin dit jaar is Braungarts naam
dus ook verbonden aan de Faculteit
Bouwkunde van de TU Delft.

De Tempel’: eerste rijksmonument
met energielabel A
Het rijksmonument De Tempel in Den
Haag heeft -door het toepassen van
WarmBouwen- het Energielabel A
gekregen. Dat is een primeur voor een
rijksmonument.
De innovatieve manier van duurzaam
bouwen die bekendstaat onder de
aanduiding WarmBouwen, maakt een
reductie van 50% op de CO2- uitstoot
mogelijk.
Onder het gebouw stroomt de Haagse
Beek, met een constante temperatuur
van 12°C. Een warmtepomp ontrekt
warmte aan het beekwater. Water van
20°C wordt gebruikt voor opwarming
van de wanden en vloeren van het
gebouw.
Het was van groot belang dat de
verduurzaming werd uitgevoerd zonder
het architectonische karakter van de
Tempel aan te tasten.

Biofoam sleept bouwprijs binnen
IsoBouw Systems heeft eerder dit jaar
een van de prestigieuze Nederlandse
Bouwprijzen gewonnen. In de categorie
‘Bouwmaterialen & -systemen’ werd
het isolatiemateriaal BioFoam tot
winnaar uitgeroepen.

Het grote verschil is dat EPS geproduceerd wordt van fossiele grondstoffen
(eindig materiaal). De grondstof voor
BioFoam bestaat uit biopolymeren, die
gemaakt worden van planten (oneindig
materiaal).

In haar rapport omschreef de jury de
ontwikkeling van BioFoam als een
voorbeeldig en inspirerend initiatief.

Desalniettemin is BioFoam in vrijwel
alle bouwtoepassingen duurzaam en
langdurig te gebruiken. Met BioFoam
kan ook de CO2-uitstoot drastisch
worden verminderd (-50%).

“Het is een uitermate interessant, biobased isolatiemateriaal. Het is, indien
gewenst, volledig afbreekbaar”, aldus
de jury. De jury sprak tevens haar
bijzondere waardering uit voor de drukvastheid van het materiaal en voor de
integrale kwaliteit.
BioFoam is een nieuw gepatenteerd
isolatiemateriaal dat vergelijkbaar is
met EPS (geëxpandeerd polystyreen).
Het ziet er qua structuur hetzelfde uit
en heeft vrijwel dezelfde eigenschappen.

Algemeen directeur van IsoBouw, Will
Kemperman, benadrukt dat BioFoam
slechts een begin is: “Het is de basis
voor de ontwikkeling van nieuwe
isolerende producten voor de bouwsector die alle, zoals BioFoam, het
cradle-to-cradle-label zullen dragen.”
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Engelsen kermen om verlies van
stroomzakcentje

Solar Tours tonen ‘zonnige’ kant
van Nederland

In het Verenigd Koninkrijk woedt een
discussie over zin en onzin van zonneenergie. Dat debat barstte vorige maand
los, doordat de regering een vrij nieuwe
wet (2009) alweer terugdraaide.

De Solar Tours 2011 hebben een bijzonder
zonnig beeld opgeleverd inzake de
kansen voor zonne-energie in de bouw.
Vier dagen lang, van 10 tot en met 13
mei, werden deelnemers per bus langs
belangwekkende projecten gereden,
verspreid over heel Nederland. Zowel
tijdens de busreis als op iedere locatie
werden zij door bestuurders en ‘energieprofessionals’ uit de bouw geïnformeerd
over de meest actuele toepassingen van
zonne-energie.

Het ging om een daaruit voortvloeiende
regeling (uit 2010) voor een vergoeding
aan consumenten die zelf stroom opwekken, maar niet al die stroom zelf
nodig hebben. Ze konden daarvoor een
zgn. feed-in-tarief krijgen.

Duurzaamste tramremise van
Europa in Rotterdam
Het Rotterdamse ov-bedrijf RET neemt
in de zomer de duurzaamste tramremise
van Europa in gebruik. Deze staat in
Rotterdam-Zuid, pal naast de rijksweg
A16. Deze nieuwe remise gaat plaats
bieden aan tachtig trams. Ze wordt deels
met Europese subsidie gerealiseerd.
In het nieuwe onderkomen zorgen vijf
enorme windmolens en duizenden vierkante meters aan zonnepanelen voor de
energieopwekking.
Bovendien zijn er 512 betonnen heipalen
de grond ingeslagen, voorzien van
speciale kunststofleidingen die in de
winter aardwarmte uit de grond halen
voor verwarming van het complex. In
de zomer wordt via hetzelfde systeem
gekoeld: de warmte van het gebouw
gaat de grond in.
Op het dak komt een parkeerdek voor
500 auto’s. Mensen die in De Kuip wedstrijden of concerten bezoeken, of die het
stadscentrum in willen, kunnen daar
hun wagen kwijt en met de tram verder
reizen.

Inbraakwerende lichtkoepel BIK krijgt
keurmerk veilig wonen
De inbraakwerende, kunststof lichtkoepel
van BIK (Spanbroek) is de eerste in zijn
soort die voldoet aan de eisen van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen.
De koepel is onlangs getest door de
Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG).
De uitkomst was, dat de inbraakwerende
BIK-koepels volgens NEN 5096 in de
vaste variant voldoen aan de weerstandsklasse 2 van het keurmerk.
Met de speciaal ontworpen lichtkoepelvariant kwam BIK tegemoet aan de
veranderde regelgeving inzake inbraak-

werendheid bij nieuwbouwwoningen.
Bik maakt intussen 50 verschillende lichtkoepelvarianten, in afmeting variërend
van 40 x 40 cm tot 2,2 x 2,2 meter.
Volgens een opgave van BIK hebben
woningen met het Politiekeurmerk Veilig
Wonen tot 90% minder kans op een
geslaagde inbraak. Bijkomend voordeel
is, dat inboedelverzekeraars vaak premiekorting geven als een gebouw voldoet
aan het keurmerk.
BIK maakt al 50 jaar producten voor
daglichttoetreding, zoals lichtkoepels,
lichtstraten, lichtbuizen, overkappingen
en solarsystemen (www.bik.nl).

Het is niet verwonderlijk, dat daardoor
het aantal pv-installaties onder de
burgers in de UK een enorme sprong
maakte. Er kwamen 26.000 installaties
bij, vooral op daken van huizen. De
‘particuliere’ productie steeg daardoor
van 30 MW naar 77 MW in één jaar…
De regering wil echter de feed-in-vergoeding met ingang van 1 augustus 2011
alleen nog maar uitkeren aan grotere
zonne-energie-installaties en windparken.
Dat zet volgens het UK-kabinet meer
zoden aan de dijk in het streven om in
2020 tussen de 6 en 8 procent van de
elektra duurzaam op te wekken.
Volgens de Engelse regering volgt ze
slechts de ontwikkelingen in andere delen
van Europa (genoemd werden Duitsland,
Spanje en Italië), waar ook de subsidies
voor zonne-energie fors teruggedraaid
zouden worden.

In Eindhoven bijvoorbeeld werd het
Christiaan Huygens College bezocht.
Daar is een slimme combinatie toegepast van een thermisch NDA Energiedak® uitgebreid met fotovoltaïsche
folie.
De vier Solar Tours werden georganiseerd
door de afdeling Energie en Klimaat van
het Agentschap NL, onderdeel van het
ministerie van Economische Zaken, in
het kader van de ‘European Solar Days’,
met als doel om zonne-energie en de
toepassingsmogelijkheden ervan een week
lang in heel Europa in de schijnwerpers
te zetten. De tours werden op maandag
9 mei voorafgegaan door een infomarkt
op het Haagse Plein, waar Agentschap NL
een voorproefje gaf van de te bezoeken
projecten.
Voor een volledig beeld van alle bezochte projecten en de online zonneenergiecatalogus: www.solartours2011.nl

Noord-Nederland begeeft zich actief op weg naar 100.000 energiearme(re)
woningen
Goed nieuws was er in de maand april
jongstleden voor particuliere woningeigenaren in Noord-Nederland die hun
huis energiezuinig(er) willen maken.
De provincies Groningen, Friesland en
Drenthe openen in die maand een eigen
subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren die energie willen besparen.
De eigenaren kunnen via deze regeling
duizend euro krijgen. De drie provincies
stellen hiervoor in totaal drie miljoen
euro beschikbaar. De regeling is onderdeel
van het zgn. 100.000 woningenplan.
De regeling wordt uitgevoerd door het
landelijke energiebesparingprogramma
Meer Met Minder (MMM). De subsidie
moet worden aangevraagd via een
MMM-aanbieder. Deze bedrijven zijn
gespecialiseerd in het uitvoeren van
energiebesparende maatregelen.
Zij regelen voor de woningeigenaar ook
de volledige subsidieaanvraag.
Voorwaarde voor de subsidie is dat een
woningeigenaar de Energie Index van
de woning laat bepalen vóór en ná de
uitvoering van de energiebesparende
maatregelen.
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De Energie Index is de indicator van de
energieprestatie van een woning of gebouw. Via MMM verstrekken de
provincies een premie van duizend euro
als de Energie Index van het huis
aantoonbaar met minimaal 0,75 wordt
verbeterd. Dit komt overeen met 1 tot 3
voorwaartse stappen op het energielabel,
afhankelijk van het label dat de woning
nu heeft.
MMM is een nationale aanpak voor
energiebesparing in bestaande woningen
en andere gebouwen. Het is een initiatief
van rijksoverheid, woningcorporaties
(Aedes), bouwbedrijven (Bouwend
Nederland), installatiesector (Uneto-VNI)
en energiebedrijven (VEN). Doel is
woningen en gebouwen gemiddeld 20
tot 30% energiezuiniger te maken.
Het ‘100.000 woningenplan’ is een
actieplan van de drie noordelijke
provincies, op grond waarvan in 2015
circa 100.000 woningen energiezuinig(er)
moeten zijn.

Het begon 30 jaar geleden met Colflex …
en nog steeds bewijst het SBS assortiment
van Nebiprofa zijn kwaliteit.

De hoogste brandwerendheid en
een lange levensduurverwachting.

Al jarenlang een begrip op het
gebied van SBS dakbedekking,
bekend om zijn ongeëvenaarde
levensduur.

Eénlaags mechanisch bevestigd
daksysteem.

Dordrecht krijgt unieke
duurzaamheidfabriek
In de wijk Leerpark te Dordrecht (langs
de randweg N3) is vorige maand het
startsein gegeven voor de bouw van een
‘Duurzaamheidfabriek’.
Bedrijfsleven en onderwijs hebben de
handen ineengeslagen voor duurzame
technologische vernieuwing. Gezamenlijk
realiseren zij een gebouw waar (startende)
ondernemers, groene investeerders en
jong technisch talent elkaar kunnen
ontmoeten.
Het wordt een inspirerende leer- en
werkomgeving waar duurzame
producten en productiemethoden
uitgeprobeerd en ontwikkeld kunnen
worden.

Innovatief éénlaags volledig
zelfklevende daksysteem.

Het meest complete assortiment SBS
met een bewezen lange levensduur.

Voorlopig is ‘de fabriek’ bedoeld voor
vmbo, mbo en nascholende werknemers.
In de toekomst sluiten ook havo, vwo en
hbo aan.
Volgens de gemeente Dordrecht is het
initiatief uniek in Europa.
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NDA is initiatiefnemer van
NDA Duurzaam Dak Concept,
een beproefde formule.

Het Christiaan Huygens College in Eindhoven is
de standaard voor de school van morgen Thomas Rau
De eerste CO2-neutrale en energieleverende school van Nederland wordt eind
2010 opgeleverd. De besparing in energiekosten is mede gerealiseerd dankzij
toepassing van het NDA Energiedak, een substantieel en beproefd element van
het NDA Duurzaam Dak Concept. KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: www.rau.eu of
http://rau.eu/2009/04/eerste-co2-neutrale-en-energie-leverende-school-van-nederland/

Brengt
duurzaamheid
daadwerkelijk
in praktijk:
Christiaan Huygens College
Eindhoven realiseert
een totale besparing in
energiekosten van maar liefst
130.000 euro per jaar

Randstad 20-02
Postbus 1224
1300 BE Almere
Tel.
036 530 4490
Fax
036 530 4505
E-mail: info@nda.nl
D A K + B O U W 52
www.ndaduurzaamdak.nl

ZOMER 2011

Nu bij beleidsmakers, opdrachtgevers, vastgoedeigenaren en
investeerders het begrip duurzame ontwikkeling opschuift
naar de top van de agenda blijkt de Nederlandse Dakdekkers
Associatie (NDA) hen met het NDA Duurzaam Dak Concept
op maat te bedienen met een systematiek dat een enorme
besparing van energiekosten oplevert. Het brengt duurzaamheid in de praktijk in alle fases van het bouw- en beheerproces.
Bovendien verbindt de NDA zich actief aan de werking
van het concept. De NDA is een van de weinige organisaties
die duurzaamheid op het dak integraal - lokaal en landelijk
opererend - kan faciliteren en daarmee vastgoedeconomen
en deskundigen ondersteunt op het gebied van kennis- en
praktijkexpertise als het om het dak en toepasbare duurzame
ontwikkeling gaat. In het verspreiden van kennis en ervaring
omtrent deze ‘actieve daken’ hebben de NDA en haar
aangesloten bedrijven sinds 1981 een leidende rol in ons land.

