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De context:
Beoordeling van een staal
Voor u op tafel ligt een staal thermische isolatie.
Neem enkele minuten de tijd om het te bestuderen,
en noteer het volgende op het blad papier dat u hebt
gekregen:
●

waarvan is het product volgens u gemaakt?

●

in welke toepassing kan het worden gebruikt?
(bv. isolatie plat dak, vloerplaat,…)

●

is
het
volgens
u
een
duurzaam
materiaal/product? Waarom wel/waarom niet?
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RONDETAFEL:
Terugkoppeling en voorstelling
van de deelnemers
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Context:
Definitie van een duurzaam bouwmateriaal

Rondetafel:
Aan welke criteria moet een
bouwmateriaal of -product voldoen
om als “duurzaam” te worden
beschouwd?
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Context:
Afbeeldingen die een internet-zoekopdracht naar
“duurzame thermische isolatie” oplevert
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●

Uitdagingen die verband houden met een duurzame
keuze van bouwmaterialen en -producten
●

De uitputting van de natuurlijke grondstoffen
en de afvalproblematiek

●

De evolutie van de energieprestatiestandaard
voor gebouwen

●

De hoge vlucht van de erkenningssystemen
inzake duurzaam bouwen

●

De recuperatie en het hergebruik van
materialen en elementen

●

De impact van de bouwmaterialen en technieken op de menselijke gezondheid
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Uitdagingen die verband houden met een duurzame
keuze van bouwmaterialen en -producten …
…

van toepassing op en relevant voor alle
productcategorieën, met inbegrip van die van de
thermische isolatie.

De materiaalkeuze dient globaal
te worden bekeken
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1. De uitputting van de natuurlijke
grondstoffen en de afvalproblematiek
KENCIJFERS:
In EUROPA, Bouwsector :
31% van het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen
33% van het afval

Enkele vragen die zich opdringen …
›

Welke grondstoffen, welke hulpbronnen kunnen
noodzakelijk zijn om een bouwmateriaal of -product te
vervaardigen of te gebruiken?

›

Zijn ze hernieuwbaar?

›

Indien ze hernieuwbaar zijn, zijn ze dan per definitie
ook onuitputtelijk?
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2. De evolutie van de energieprestatiestandaard voor gebouwen
KENCIJFERS:
IN BRUSSEL:
74% van de broeikasgasuitstoot en van het
totale energieverbruik houdt verband met het
verbruik van de gebouwen (verwarming, SWW,
HVAC, verlichting), waarvan ongeveer
65% uitsluitend voor verwarming.

Enkele vragen die zich opdringen …
●

De enige vraag m.b.t. energiebesparing: is ze relevant
vanuit het oogpunt van een algemene duurzaamheid?

●

Welke milieu-impact heeft de materiaalkeuze? (↓
energiegebruik maar↑ gebruik van materialen (vooral
thermische isolatie)
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3. De hoge vlucht van de erkenningssystemen
inzake duurzaam bouwen
BREEAM

●
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↑ systemen voor beoordeling / labeling / certificatie van
de milieu-impact van gebouwen
→ beoordeling van meerdere thema’s en criteria

10

4.

De recuperatie en het hergebruik van
materialen en elementen

INZICHT:
Hoog potentieel, maar weinig toegepaste praktijk
(voorbehoud gemaakt, wat met garantie,…)
Proactief beleid van recuperatie in het BHG:
milieuclausules in overheidsopdrachten.
(hergebruik vademecum )

http://opalis.be/

Enkele vragen die zich opdringen …
› Moeten de bouwmaterialen die in het gebouw aanwezig
zijn, per definitie worden afgevoerd, vervangen?
›

Indien een materiaal in goede staat is of hersteld kan
worden, maar niet gebruikt kan worden in het kader van
het project: welke bestemming kan het dan nog krijgen?

›

Kunnen tweedehandse materialen worden geïntegreerd 11
in het project?

5. De impact van de bouwmaterialen en technieken op de menselijke gezondheid
INZICHT:
80% van onze tijd brengen we in gesloten ruimten door
VOS (Vluchtige Organische Stoffen) in vele
Afwerkingsproducten (verf, vernis, lijm, olie, vezelplaten,
soepele vloerbekledingen)
7000 pathogene gevallen in Belgie zijn jaarlijks te wijten
aan te hoge VOS-concentraties (Europese EnVIE-project )

Enkele vragen die zich opdringen …
› Is het altijd nodig Afwerkingsproducten te gebruiken?
Hoe kunnen wij het gebruik van VOS-produkten
vermeiden (cfr. Belgisch koninklijk Besluit)?
›

Hoe bescherm Ik de gezondheid van werknemers op
de werf (informatie/bescherming volgens het soort van
materialen en applicatie)?
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Om te onthouden van de presentatie
●

31% van de natuurlijke hulpbronnen op Europees
niveau, en goed voor 33% van het afval =
bouwsector

●

Betere energieprestatie van gebouwen = gebruik van
bouwmaterialen,
en
vooral
van
thermische
isolatiematerialen;

●

Een verantwoorde keuze van bouwmaterialen,
-producten en -technieken is dus van het grootste
belang.

●

De thermische isolatiematerialen met de laagste λwaarde zijn niet noodzakelijk de meest duurzame
vanuit milieuoogpunt.
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Om te onthouden van de presentatie
(vervolg)
●

Een spaarzaam gebruik van hulpbronnen veronderstelt
ook hergebruik. Deze praktijk wordt vandaag maar
weinig toegepast, hoewel er circuits voor bestaan, ook
op Brussels grondgebied.

●

De impact van de bouwmaterialen en -producten op de
kwaliteit van de binnenlucht van gebouwen vormt een
grote uitdaging voor de volksgezondheid.

●

Er moet ook aandacht worden besteed aan de
gezondheid
van
de
werknemers
die
de
gekozen/voorgeschreven producten zullen gebruiken.
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Referentie Gids Duurzame Gebouwen:
http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels
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Referentie Gids Duurzame Gebouwen:
●

Thema’s : Materiaal
›

Dossier | De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen
en keuzehulpmiddelen

›

Dossier | Duurzame keuze van thermische isolatiematerialen

›

Dossier | Duurzame keuze van de binnenvloerbekleding

›

Dossier | Duurzame keuze van materialen voor dakbedekking

›

Dossier | Duurzame keuze van materialen voor gevelbekleding

›

Dossier | Duurzame keuze van niet-dragende muren en tussenwanden

›

Dossier | Duurzame keuze van bouwtechnieken en structuurelementen

›

Dossier | Duurzame keuze van bekledingsmaterialen voor binnenmuren
en plafonds

›

Dossier | Duurzame keuze van raamkaders
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Contact

Liesbet TEMMERMAN
Afgevaardigd bestuurder & Onderzoekscoördinator
Ernest Allardstraat 21 – 1000 Brussel


: 02/537.47.51

E-mail : liesbet.temmerman@ceraa.be
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