
WAT IS DUURZAAM BOUWEN?

(Centrum Duurzaam Bouwen ontwikkelde deze tekst in samenwerking met Livios) 
 
Zeggen dat Duurzaam Bouwen "in" is, is een understatement. Je kan geen bouwbeurs bezoeken, geen 
bouwartikel of commerciële folder lezen, of het begrip Duurzaam Bouwen wordt ter sprake gebracht. Op 
zich een positieve evolutie, maar jammer genoeg is lang niet iedereen op de hoogte van de precieze 
inhoud van dit begrip. Uit een enquête bij 1.000 Vlamingen bleek dat slechts 1/3 het begrip meende te 
kennen en dat de meerderheid daarvan duurzaam bouwen louter associeerde met degelijkheid en met een 
lange levensduur. 
 
De lange levensduur is een cruciaal aspect van duurzaam bouwen, maar het begrip houdt veel meer in 
dan dat. Voor de meest correcte en algemeen gangbare definitie verwijzen we graag naar de conferenties 
van Rio en Kyoto waar duurzaam bouwen (sustainability) als volgt werd omschreven:  
“Onder duurzame ontwikkeling wordt een ontwikkeling verstaan die voorziet in de behoefte van de huidige 
generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook 
in hun behoeften te voorzien.”  
 
Eenvoudig gesteld komt het hier op neer: wij hebben Moeder Aarde te leen van onze kinderen. Laat ons er 
dan ook voor zorgen dat er ook nog wat overblijft voor onze kinderen en de volgende generaties. De 
concrete invulling van dit begrip heeft niet alleen puur ecologische, maar zeker ook sociale en 
economische implicaties. Al deze aspecten moeten met elkaar in evenwicht zijn. Het kan bijvoorbeeld niet 
zijn dat men zich louter focust op het ecologische aspect maar daarbij de economische wetmatigheid of de 
werkvoorwaarden van de bouwvakkers uit het oog verliest.  
 
Is duurzaam bouwen nieuw?  
Pakweg tien jaar geleden nam nagenoeg niemand de term duurzaam bouwen in de mond. Is het dan een 
volledig nieuw gegeven? Zeker niet. De eerste stappen inzake duurzaam bouwen werden gezet als 
antwoord op de oliecrisis in de jaren ’70. Toen werd men met de neus op de feiten gedrukt dat de 
economische groei zich op die manier niet eindeloos kon verderzetten en dat energiebronnen schaars en 
dus ook duur werden. Toen al werd gewezen op de noodzaak van isolatie, energiezuinige toestellen en 
even later ook van recyclage van bouw- en sloopafval. Drie toepassingen die perfect thuishoren in het 
gedachtegoed van duurzaam bouwen. Wel nieuw in deze problematiek is het feit dat men heeft ingezien 
dat alles als één samenhangend geheel beschouwd moet worden, dat we alles in zijn totaliteit moeten 
zien. Recyclage op zich is een positief gegeven, maar daarmee alleen red je het niet. Duurzaam bouwen is 
één grote puzzel waarvan men nu de stukjes aan het verzamelen is en in elkaar aan het passen is. Een 
werk dat al zichtbare en meetbare resultaten opgeleverd heeft, maar nog lang niet klaar is en ook nooit 
voleindigd zal zijn vermits we voortdurend geconfronteerd worden met nieuwe evoluties en inzichten. Wie 
had enkele decennia geleden bijvoorbeeld kunnen vermoeden dat ‘asbest’, destijds een ‘wondermiddel’ nu 
hét zorgenkind is bij renovatiewerken.  
 
Belangrijkste uitgangspunten  
Duurzaam Bouwen is dus een erg complex gegeven dat daarom moeilijk te vatten is voor de doorsnee 
(ver)bouwer. Concreet kunnen we het algemeen principe vertalen in enkele belangrijke uitgangspunten:  

• Ontwerp & toegankelijkheid: 
Hou er al vanaf het ontwerp rekening mee dat de woning voor iedereen toegankelijk moet zijn en 
dat ze aangepast is of gemakkelijk aangepast kan worden aan je eigen fysieke toestand. Denk 
goed na over de compactheid en juiste oriëntering van de woning.  

• Water & Energie:  
Pas hier zoveel mogelijk de ‘heilige drievuldigheid’ toe: bespaar zoveel mogelijk, gebruik waar 
mogelijk duurzame bronnen en wees zo efficiënt mogelijk in hetgeen je verbruikt.  

• Materialen:  
Gebruik zoveel mogelijk materialen die voldoen aan een keuring en zorg er voor dat de gebruikte 
materialen correct worden aangewend.  

• Veiligheid & gezondheid:  
Zorg dat zowel tijdens het bouwen als tijdens het gebruiken of bewonen van een gebouw de 
veiligheid zo weinig mogelijk in het gedrang komt.  
Zorg ervoor dat het gebouw geen nadelige invloed heeft op de gezondheid van de 
gebruikers/bewoners maar dat het integendeel een plek is waar men zich zowel fysiek als 
psychisch goed in zijn vel voelt.  

 

http://www.cedubo.be/
http://www.livios.be/


Kritische geest gewenst  
Duurzaam Bouwen is een kwestie van de juiste keuzes maken. Je moet voortdurend afwegen waaruit je 
de meeste “winst” boekt. Dat is allesbehalve evident en het behelst heel wat meer dan kiezen voor 
milieuvriendelijke materialen. Wat is bijvoorbeeld het interessantst? Een product dat voor 100 % uit 
natuurlijke, hergroeibare grondstoffen bestaat maar matig isoleert of een synthetisch product dat optimaal 
isoleert en er zo voor zorgt dat het energieverbruik tot een minimum herleid wordt? Dat is maar één 
voorbeeld van de talloze discussies die gevoerd worden vanuit de optiek van duurzaam bouwen.  
Vanuit dat oogpunt is het zowel voor de (ver)bouwer als voor ontwerpers, fabrikanten, aannemers en de 
overheid belangrijk om alles vanuit een kritische bril te benaderen en om voortdurend de juiste vragen te 
stellen. Is hetgeen we denken wel correct? Zijn we wel met de belangrijkste dingen bezig of verwarren we 
soms hoofd- met bijzaak? Zijn we efficiënt bezig? Is het bijvoorbeeld niet doelgerichter om te investeren 
in isolatie in plaats van alternatieve energiebronnen? Zetten we de juiste instrumenten in? Denken we 
maar aan het isolatiedecreet dat in de praktijk heel slecht blijkt nageleefd te worden.  
 
Er is wat dat betreft niets tegen intuïtieve drijfveren bij het maken van de juiste keuze. Ons gezond 
verstand is dikwijls een goede raadgever, maar anderzijds is een wetenschappelijke onderbouw van de 
hele discussie meer dan ooit gewenst. Bepaalde materialen of technieken die op het eerste gezicht heel 
duurzaam zijn, blijken een tegenvaller te zijn als men de zaak meer in detail analyseert, of omgekeerd, en 
dat wordt wel eens uit het oog verloren. Dankzij een wetenschappelijke onderbouw zal de consument 
trouwens ook beter in staat zijn om de commerciële slogans van fabrikanten - iedereen claimt een 
duurzaam product te hebben - naar waarde te schatten.  
 
Is duurzaam bouwen duur bouwen?  
Hoezeer de (ver)bouwer vandaag ook begaan is met de duurzaamheid, de eerste bekommernis gaat 
meestal uit naar zijn portemonnee. Past de woning die hij in gedachte heeft wel in zijn budget en jagen de 
duurzame alternatieven dat budget niet al te zeer de hoogte in? In tegenstelling tot wat men vaak hoort 
beweren, is duurzaam bouwen niet synoniem van duur bouwen.  Een goede helft van de voorgestelde 
aandachtspunten en maatregelen kostenneutraal zijn. Bovendien wordt een eventuele meerkost vaak 
grotendeels gecompenseerd door subsidies en fiscale stimuli. Op lange termijn ben je sowieso altijd 
winnaar. Duurzame producten gaan immers langer mee, vergen minder onderhoud en werken energie- en 
waterbesparing in de hand. Vergeet niet dat energie en water steeds schaarser worden en dus ook 
duurder. Duurzaam bouwen is investeren in de toekomst.  

 


