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Inleiding 

Voor de opdracht SMART-CIRCULAIR hebben wij een aantal opdrachten gekregen die we gaan 
maken. Een van die opdracht is een rapportage schrijven over de innovaties op het gebied van 
duurzaamheid. Ik ga onderzoek doen naar de verschillend innovaties en waarom ze duurzaam 
moeten zijn. 

Er is veel vervuiling op aarde door het gebruiken van fossiele brandstoffen, door het kappen van 
bomen, luchtvervuiling door uitstoot. Hierdoor warmt de aarde op en gaat het ijs op de poolkappen 
smelten, ook door deze vervuiling en opwarming sterven er zelfs diersoorten uit.  
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Verschillende innovaties  
In heel de wereld zijn mensen aan het ontwerpen en aan het bedenken hoe we de wereld beter 
kunnen maken zo’n idee of ontwerp heet een innovatie. Er zijn veel bedrijven die onderzoek doen 
naar verschillende innovaties, de verschillende bedrijven kunnen deze als het ware testen door ze te 
lanceren en te laten zien aan de markt. Niet het bedenken van nieuwe ideeën zijn nieuwe innovaties 
maar ook het aanpassen van verschillende producten zijn nieuwe innovaties. Er zijn heel veel 
verschillende innovaties in de wereld, zoals bijvoorbeeld productinnovaties of technologische 
innovaties. 

Zo’n nieuwe innovatie hebben heel veel factoren waardoor het een succes wordt of een mislukte 
innovatie. Het is een goede innovatie als iedereen er eigenlijk een voordeel aan heeft, zoals dat het 
genoeg gebruikt word of gaat iedereen en kan iedereen er normaal mee omgaan.  

De innovatie op het gebied van producten en diensten heeft te maken met nieuwe vormen van 
recycling. Recycling is belangrijk omdat hierdoor de natuurlijke grondstoffen minder snel opraken, er 
minder bomen gekapt hoeven worden en hergebruik minder energie kost dan nieuwe productie. Er 
zijn veel vormen waar we nog moeite mee hebben een voorbeeld hiervan is het recyclen. Hier zijn ze 
mee bezig en er word internationaal geëxperimenteerd met een winkel zonder verpakkingen en het 
leasen van huishoudelijke apparaten zoals wasmachines. 
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Ontwikkeling voor de toekomst 
De ontwikkeling voor de toekomst is erg belangrijk voor de mensheid en het milieu. We moeten met 
z’n alle rekening houden met alle problemen die we hebben in de wereld. We zijn bezig met veel 
duurzame innovaties en oplossingen. 

Voor een duurzame wereld hebben we een aantal doelen voor ons zelf gemaakt. Zie de afbeelding 
hieronder. Om te beginnen met dat duurzame gebouwen. Dit zijn groene gebouwen, deze gebouwen 
moeten de gezondheid en de welzijn van de mensen in het gebouw verbeteren. Deze groene 
gebouwen moeten hernieuwbare energie die de gebouwen zelf hebben opgewekt kunnen gebruiken, 
hierdoor worden de gebouwen goedkoper om te onderhouden.  

Als je groene gebouwen wilt gaan bouwen of ontwerpen heb je ook infra nodig en hierdoor komen er 
banen vrij en stijgt de economie. Door deze ontwerpen en ideeën krijg je vel verschillende 
innovaties. Groene gebouwen zijn duurzaam er worden ook met duurzame materialen gebouwd. 
Door hiermee te bouwen kun je deze materialen hergebruiken en dit is ook weer duurzaam, door 
deze methode verspil je geen materialen.  

Door meer van deze gebouwen te ontwerpen en te bouwen produceer je veel minder uitstoot dan 
als je niet dit soort gebouwen bouwt. Door de mindere uitstoot help je natuur heel goed en zorg je 
voor mindere klimaat veranderingen. Door deze groene methode help je en bescherm je de natuur 
en bespaar je de bronnen zoals water. Als je met deze methode gaat bouwen heb je zo veel 
voordelen en als we dit met de hele wereld doen dan helpen we elkaar er mee en creëren we sterke 
en wereldwijde partnerschappen. 
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Duurzame innovaties 
Gerecyclede kozijnen 
 

Het is belangrijk dat we onderzoek doen naar verschillende innovaties en ook duurzame innovaties 
want we moeten zuinig en duurzaam leren omgaan met de grondstoffen waar we over beschikken.  

We zijn met z’n alle duurzame innovaties aan het ontwikkelen. We ontwikkelen bijvoorbeeld kozijnen 
die honderd procent gerecycled kunnen worden, deze hebben en keurmerk en een cradle to cradle 
gold certificering. Dit betekent dat het geen invloed op mensen en het milieu moet hebben, het moet 
herbruikbaar zijn. Ook moet het duurzame energie opleveren.  

Gerecyclede kozijnen heb je in vele materialen bijvoorbeeld kunststof, hier heb je voordelen maar 
ook nadelen van; 

o Voordelen; 
o Het is duurzaam want je kan het blijven recyclen. 
o Je hebt er weinig onderhoud aan. 
o In vele kleuren beschikbaar. 
o Het is milieu vriendelijk. 
o De kozijnen hebben een licht gewicht 

 
o Nadelen; 
o Reparatie aan de kozijnen is erg lastig. 
o Altijd dezelfde kleur, in tegenstelling tot hout kun je hout schilderen. 
o De prijs ligt wat hoger dan bij de houten kozijnen.  
o Het is moeilijk om systemen op te hangen.  

 

Om te bepalen of een kozijn duurzaam is zijn er een aantal voorwaarden waaraan het product moet 
voldoen. De productie van het product moet het milieu niet (te veel) belasten, het product moet lang 
mee moeten gaan, het product heeft weinig onderhoud nodig, het product moet goed isoleren en 
het product moet recyclebaar zijn. 

Kunststof kozijnen worden gemaakt van PVC. Er is een Europese PVC industrie die het 
productieproces, het inzamelen en het recyclen van kunststof heel snel aan het verbeteren is. Deze 
materialen worden ingezameld en goed gesorteerd. De materialen worden hierdoor tot 10 keer 
recyclebaar. Het kunststof kozijn moet wel een keurmerk (VKG) hebben. Kunststof kozijnen gaan zo'n 
50 tot 75 jaar lang mee dit hangt wel af van de kwaliteit en het keurmerk.  
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Kierdichting 
We zijn ook druk bezig met het bedenken en ontwikkelen van een goede kierdichting. Dit is 
belangrijk voor het gebouw want de warmte moet in het gebouw blijven want als dit niet goed is 
afgedicht dan kan de warmte weg en heb het gebouw weer een oplossing nodig om het gebouw 
warm te houden. Het is dus belangrijk om kierdicht te bouwen. Je kunt de naden en kieren zelf 
dichten, dit bespaard je heel veel kosten en bespaar je ook nog is heel vel gas. 

Je hebt naden en kieren op veel plekken in een woning,  

o Je hebt ze rondom de deuren, ramen en kozijnen. 
o Bij draaiende ramen of deuren. 
o Aansluiting van het dak. 
o Leidingdoorvoeren. 
o Kruipluik. 
o En op nog vele plekken in een woning. 

Je kan het zelf oplossen om bijvoorbeeld tochtstrippen te bevestigen of tochtbanden dit helpt erg 
goed tegen kierdichting. Ook heb je tochtbanden van schuim deze gaan wel minder lang mee ten 
opzichte van een aluminium strip.  

Je hebt vele voordelen van luchtdichtbouwen, als je luchtdicht gaat bouwen dan zorgt dit ervoor dat 
er geen ongewenste luchtstromen het gebouw of woning binnen dringen. Deze luchtstromen noem 
je tocht en deze komen binnen door naden en kieren. Door dit op te lossen blijft het comfort van een 
gebouw optimaal.  

o Comfort 
o Geen vochtproblemen 

Als de koude buitenlucht in aanraking komt met de warme buitenlucht ontstaat er condens 
in de constructie. Hierdoor verliest de constructie het vermogen om te isoleren. Dit heeft niet 
alleen maar grote gevolgen voor het klimaat in de woning maar is ook slechte invloed op de 
kwaliteit van de constructie. Door de condensvorming kan er schimmel ontstaan in de 
constructie. 

o Besparen op uw energierekening 
o Duurzaam 

Luchtdicht bouwen draagt bij aan een duurzame leefomgeving. Tegenwoordig is luchtdicht 
bouwen dan ook een vereiste voor nieuwbouw woningen. Met luchtdicht bouwen draagt u 
dus bij aan duurzaamheid.  

o Geluid 

Met luchtdicht bouwen houdt u niet alleen ongewenste tocht stromen tegen. Daarnaast 
houden gebouwen die luchtdicht gebouwd worden ook geluid tegen. 

o De waarde va het gebouw 
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Groene daken 
Groende daken, daar zijn we ook mee bezig. We zijn bezig om dit zo goed mogelijk te maken. We 
hebben al wat opties voor het maken van groene daken, ze zijn goed voor en lagere 
omgevingstemperatuur, ze nemen fijn stof op en ook co2. Ook krijg je energiebesparing door een 
groen dak. Groene daken zorgen voor een betere isolatiewaarde van het dak. Door dit dak heb je ook 
een lange levensduur.  

o Voordelen; 
o Levensduur wordt verhoogd. 

De beplanting zorgt voor een bescherming tegen zonlicht en regen. 
o Warmte isolatie en geluidsisolatie. 

Het dak zorgt voor minder geluid van buiten, ook het geluid van regen word gedempt. In de 
winter houdt het dak de warmte vast en in de zomer een koelend effect. 

o Weinig onderhoud. 
Weinig onderhoud omdat de vetplantjes zichzelf kunnen onderhouden.  
 

o Nadelen; 
o Het dak heeft extra gewicht. 

Door de bodem en de plantjes wordt het dak zwaarder. 
o Lekkages. 

Als het sedum dak niet goed is aangelegd dan kunnen er lekkages voorkomen. 
o Dieren. 

Als je een groen dak aangelegd hebt dan krijg je te maken met insecten of vogels.  
 

Als je een groen dak aanschaft zijn de kosten in het begin erg hoog maar je krijgt hiervoor terug dat 
het duurzaam is en het goed voor het milieu is. De dakbedekking gaat veel langer mee en dit dak kan 
ook gerecycled worden. Het nadeel bij een groen dak is dat het erg zwaar word door de opbouw van 
dit dak. 
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Vezel beton 
Staalvezelbeton is een composietmateriaal en dit bestaat uit staalvezels die willekeurig verspreid 
zitten. Het wordt gemaakt door aan het betonmengsel staalvezels toe te voegen. De staalvezels 
zorgen ervoor dat het beton, dat van zichzelf snel kan breken, wel trekkrachten op kan nemen en 
zwaarder belast kan worden.  

Gewapend beton word al lang gebruikt en  dit bestaat uit stalen staven en netten waarover je de 
beton giet in een bekisting. Staalvezelbeton is een alternatief voor gewapend beton. In plaats van de 
stalen wapeningsstaven worden er korte staalvezels toegevoegd voor het verkrijgen van 
constructieve eigenschappen. Bij gewapend beton zijn het verschillende werkprocessen die gedaan 
moeten worden in tegenstelling tot staalvezelbeton word dit in een keer gedaan. Alles zit in het 
beton verwerkt.  

 

o Voordelen; 
o Sterkere hoeken en randen. 
o Betere bestendigheid tegen afbrokkelen. 
o Sneller toepasbaar en kost minder tijd. 
o Goedkoper. 

 
o Nadelen;  
o Langere mengtijd op de bouw. 
o Afnemende verwerkbaarheid. 
o Zoveel mogelijk bedekken. 
o Verkleuring bij regelmatig nat worden. 

 

Door het toevoegen van staalvezels word de buig-treksterkte groter. Afhankelijk van het type vezel 
kan het een verschillende waarde hebben. Hierin wordt de mogelijkheid dat wapeningstaal deels of 
volledig kan worden vervangen. 

Door de toepassing van staalvezel kan het beton niet worden aangetast door zouten en zuren. 
Hierdoor is er geen kans op corrosievorming. Hierdoor word het een roestvrij en duurzaam beton 
product.   

De kunststofvezels zijn flexibel en licht. Hierdoor zijn er geen problemen voor bijvoorbeeld 
oppervlakte- bewerking en afwerking. De productie van de kunststofvezels vraagt minder energie 
waardoor de CO2-prestatie beter is dan die van staal.  

De kunststofvezels verspreiden zich evenredig door het betonproduct. Hierdoor zijn de hoeken en 
randen gewapend en wordt er een duurzamer betonproduct gecreëerd. Minimaliseer o.a. de kans op 
transportschade. 
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Solar windows 
Solar windows is een vrijwel nieuw product op de markt. Het is eigenlijk een zonnepaneel op je raam. 
Het is een hele dunne laag die je er op spuit en je kan als je deze verbindt dit omzetten in 
elektriciteit. Solar windows zijn goed te gebruiken voor bij grote gebouwen, wolkenkrabbers. Hier 
zijn veel ramen en deze kun je voor de solar windows goed gebruiken. Ze zijn heel druk bezig met het 
maken van transparante solar windows. Zo kan je door de zonnecellen heen kijken als het ware. 

 

o Voordelen; 
o Hernieuwbare energie bron. 
o Vermindert de elektriciteitsrekening. 
o Lage onderhoudskosten.  
o Levert veel meer energie op dan zonnepanelen. 

 

o Nadelen; 
o Dure kosten. 
o Weerafhankelijk. 
o Opslag is duur. 
o Opslag neemt veel ruimte in. 

 

Een wolkenkrabber met solar windows kan wel vijftig keer meer energie opwekken dan met normale 
zonnecellen. Als je dit zou toepassen zou een investering zich al in een jaar terugverdienen. Het 
materiaal kan op elke ruit gespoten worden. Grote gebouwen met veel glas kunnen dit dus beter 
gebruiken dan zonnepanelen op het dak te installeren.  

Een voordeel van het systeem is dat het niet moeilijk te maken is, in tegenstelling tot normale 
panelen. De laagjes die je aanbrengt kunnen in de glasfabriek aangebracht worden, om de beurt uit 
een spuitbus, of als flexibele, kunststof vellen. De laagjes geven de ruit wel een iets donkerdere tint, 
maar in verschillende gebouwen is dat geen probleem. Ook zijn ze nu bezig met het realiseren van 
transparante solar windows.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


