
Wat zijn duurzame materialen?

(Centrum Duurzaam Bouwen ontwikkelde deze tekst in samenwerking met 
Livios) 
 
De mens denkt graag in termen van hitparades. Voor duurzaam bouwen is dat 
niet anders. Regelmatig zien we lijsten opduiken van de meest duurzame of 
ecologische producten. Zo werd onlangs ook op Batibouw een prijs uitgereikt 
voor de meest duurzame vernieuwing. 
 
Positief aan deze initiatieven is dat ze ertoe bijdragen dat zowel fabrikanten als 
(ver)bouwers nadenken over duurzaam bouwen en daar ook steeds meer naar 
zullen handelen. Anderzijds moeten we ons afvragen of dergelijke lijstjes 
überhaupt mogelijk zijn. Kan je zo maar ongenuanceerd stellen dat het ene 
product duurzamer is dan het andere? Belangrijk is dat men duurzaam bouwen 
in zijn totaliteit benadert en nooit de wetenschappelijke onderbouw uit het oog 
verliest.  
 
Duurzaam: meer dan enkel milieuvriendelijk  
De talrijke verhitte discussies over de vraag welke producten al dan niet 
duurzaam zijn, wijzen er op dat duurzaamheid een heel complex gegeven is. 
Duurzaamheid heeft eerst en vooral te maken met de effecten op het milieu en 
dan hebben we het niet enkel over natuurlijke en hernieuwbare bronnen, maar 
ook over de effecten op het energieverbruik bij de productie, het transport, de 
verwerking, de gevolgen voor het energieverbruik in de woning, het al dan niet 
vrijkomen van schadelijke stoffen, ….   

Duurzaamheid mag echter niet volledig gelijkgesteld worden met 
milieuvriendelijkheid. Het omvat meer dan dat. We moeten bijvoorbeeld ook oog 
hebben voor de economische en sociale consequenties. Een product dat 
ecologisch prima scoort maar anderzijds het vijfdubbele kost van een ander 
materiaal zonder dat dit resulteert in een forse terugverdienfactor, is ten dode 
opgeschreven. Andere aspecten die we in het oog moeten houden, zijn de 
veiligheid van de bouwvakkers en de bewoners, de toegankelijkheid,… De 
zogezegde milieuvriendelijkheid van een materiaal mag niet ten koste van deze 
elementen gaan.  
 
Hoed je voor foute conclusies  
Dit toont aan dat we ons moeten hoeden voor foute conclusies door ons op één 
detail te focussen. Eén simpel voorbeeld: enkel glas vergt minder grondstoffen 
en minder energie bij de productie, het transport en de verwerking. Wil dat dan 
zeggen dat het duurzamer is dan dubbel glas? Uiteraard niet. Als je het in zijn 
totaliteit bekijkt, is dubbel glas een must, maar als je je enkel zou focussen op de 
impact op het milieu bij de productie zou je hieruit foute conclusies kunnen 
trekken. Dat gebeurt jammer genoeg maar al te vaak en daarom ook zitten zo 
veel producten opgescheept met vaak onterechte vooroordelen, zowel in 
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positieve als in negatieve zin. Mooi voorbeeld daarvan is het hout. Men gaat er 
van uit dat hout duurzaam is omdat het een puur natuurlijk product is. Hiermee is 
voor velen de kous af, maar nader onderzoek levert een genuanceerder beeld 
op. Hout is immers ook een eindig product en schrijnende toestanden in het 
tropisch regenwoud hebben aangetoond tot welke resultaten onverantwoord 
bosbeheer kan leiden. De houtsector werkte dan ook volop mee aan het 
ontstaan van het FSC-label dat een garantie vormt voor een verantwoord 
bosbeheer.  
Een ander voorbeeld is de PVC. PVC werd jaren gecatalogeerd als het prototype 
van onduurzaam materiaal, vooral omdat er tijdens de verbranding gevaarlijke 
dioxines vrijkomen. PVC kent echter ook enkele niet onbelangrijke voordelen: het 
is perfect recycleerbaar, het is brandveilig, heel licht (positief voor het transport) 
en wordt onder lage temperaturen geproduceerd. De PVC-sector van zijn kant 
heeft een vrijwillige verbintenis aangegaan met de Europese Commissie. De 
sector engageert zich om tegen 2010 ruim 200.000 ton te recycleren, het gebruik 
van bepaalde additieven stop te zetten en milieunormen te hanteren bij de 
productie, die strenger zijn dan de algemeen geldende. Belangrijker dan de 
discussie (of het vooroordeel) dat het ene product duurzamer is dan het andere, 
is het gegeven dat beide sectoren inspanningen geleverd hebben om hun 
product duurzamer te maken.  
 
Alles bekijken in zijn globaliteit  
De vraag blijft hoe je als leek kan evalueren of een product al dan niet duurzaam 
is. Belangrijk uitgangspunt is dat je alles in zijn globaliteit bekijkt. Een gebouw is 
immers meer dan de som van zijn materialen. Niet elk product is geschikt voor 
elke mogelijke toepassing en niet elke toepassing wordt juist uitgevoerd. Verder 
moeten de materialen ook geanalyseerd worden over hun volledige 
levenscyclus, van de grondstof over de verwerking, plaatsing, het onderhoud tot 
en met de recyclage. Uiteraard moeten ook de functionaliteit, de bijdrage tot 
energiebesparing in huis en de mogelijke emissies bekeken worden. Pas als die 
volledige cyclus van een product geanalyseerd is, zou je een wetenschappelijk 
onderbouwde conclusie kunnen trekken.  
 
Voorlopig ontbreekt alleszins die wetenschappelijke onderbouw om 
ongenuanceerd een hitparade te kunnen opstellen van de meest duurzame 
producten. Of die er ooit zal zijn, moet afgewacht worden. Alles evolueert 
immers, er komen steeds nieuwe inzichten. Dertig jaar geleden toen er nog geen 
sprake was van het gat in de ozonlaag waren CFK’s hét product van de 
toekomst, terwijl nu alles in het werk wordt gesteld om CFK’s te weren.  
 
De discussie over duurzaam bouwen mag trouwens niet louter toegespitst 
worden op de duurzaamheid an sich, een degelijke plaatsing is minstens zo 
belangrijk. Een “ecologische” isolatieplaat die niet luchtdicht geplaatst wordt, is 
bijvoorbeeld een slechte isolator en zo kan je nog tal van voorbeelden geven. De 
levensduur is eveneens sterk afhankelijk van een juiste plaatsing en een juist 
gebruik. Als daartegen gezondigd wordt en het gebruikte materiaal vroegtijdig 



vervangen moet worden, heb je op het einde van de rit gekozen voor een weinig 
duurzame oplossing.  
 
Conclusie? Hoed je voor al te simpele, ongenuanceerde vooroordelen. Zorg 
bovenal dat de materialen geplaatst worden volgens de regels van de kunst.  
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