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2 Voorwoord 
De roep om nieuwe woningen wordt steeds luider. Terwijl “woningnood” toeneemt, gebruiken 
steeds minder mensen de woningen die er al zijn. Uitbreiding van de stad maakt dat probleem alleen 
maar groter. Wij denken juist de focus op bestaande woningen de sleutel is. 
 
De Nederlandse stadswijken krimpen. Vergeleken met de jaren 70 leven er in een gemiddeld 
huishouden 40% minder personen en dat terwijl de huizen en straten niet kleiner zijn geworden. 
Doordat er veel minder mensen wonen dan voorheen zijn voorzieningen niet meer levensvatbaar, 
scholen worden samengevoegd en er is steeds minder leven op straat. Dan is het logisch dat 
vereenzaming toeneemt, dat verduurzaming moeilijker gaat, dat het autogebruik toeneemt. Het is 
tijd voor een switch voor de omgang met woningnood! 
 
Deze woningnood in Nederland is de afgelopen maanden de primaire focus geweest van onze groep 
Horizon. Wij bestaan uit vijftien studenten van de Bouwkunde opleiding op het Technova College te 
Ede. Wij zitten in ons derde leerjaar en pakken dit project zeer enthousiast aan. Wij bestonden 
voorheen uit 3 verschillende groepen, maar wij hebben besloten om onze krachten te bundelen om 
het ultieme idee te bedenken om de woningnood op te lossen. Met ons oog op de toekomst willen 
wij onze visie werkelijkheid laten worden en onze praktijkervaringen toepassen om dit ultieme idee 
te realiseren.  

3 Samenvatting 
In dit onderzoeksrapport gaan we behandelen wat de conclusies zijn van de toegepaste materialen, 
waarom je een woning luchtdicht en damp open bouwt en welke materialen je daarvoor toepast, 
Hoe je iets demontabel moet bouwen, wat Cradle-to-Cradle voor ons project betekent en hoe je 
passief kan ontwerpen bijdraagt aan het verminderen van het gebruik van installaties. 
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5 Gebruik van Biobased materialen 
Voor het belang van ons project en ons eigen belang willen werken met de ideale materialen. Dit 
houdt in dat deze materialen geen footprint hebben tijdens hun productie of winning, 
natuurvriendelijk zijn, gezond zijn voor mens en dier, duurzaam, demontabel en circulair. Dit 
eisenlijstje vraagt aandacht en onderzoek naar de materialen die wij willen gebruiken voor onze 
bouwdelen. In dit deel van het rapport vertellen wij over onze besluiten. 
 
Vloer 
Omdat dit gaat over een bestaande situatie van een vloer uit een rijtjeswoning van een naoorlogse 
wijk moeten is het van belang om deze vloer bijna volledig te vervangen. De houten- of betonvloer 
wordt gesloopt of gedemonteerd en gereed gemaakt voor hergebruik. 
 
Vloer zonder kruipruimte: 
Bij naoorlogse wijken kan het veel voorkomen dat woningen voorzien zijn van een houten- of 
betonvloer zonder kruipruimte. Voor hout en beton geldt hetzelfde proces. Wij willen de bestaande 
vloer verwijderen aan de binnenzijde van de binnenwand. Hierdoor blijft het dragende gedeelte van 
de vloer staan zonder zijn functie te verliezen. De bestaande vloer wordt vervangen voor een 
compleet nieuwe constructie. 
 
Nieuwe vloer: 

 
 
FORBO Marmoleum afwerkvloer 
Marmoleum is de merknaam van FORBO voor linoleumvloeren. Het 
belangrijkste ingrediënt van Marmoleum is lijnzaadolie, geproduceerd 
door het persen van de zaden van de vlasplant. De vlasplant is 
gemakkelijk te kweken en levert zowel lijnzaad als vezels voor de 
textielindustrie. 
Eigenschappen van lijnzaad: 
- Opname van CO2 
- Bijna geen afval in de productieketen 
- Lijnzaadolie: snel hernieuwbare grondstof 
Houtmeel is een restproduct uit de houtindustrie. Het hout van 
wortels en takken wordt fijngemalen en gebruikt in linoleum. Er wordt 
nooit tropisch hardhout gebruikt door FORBO.  
Eigenschappen van houtmeel: 
- Bomen nemen tijdens hun groei CO2 op 
- Gerecyclede hernieuwbare grondstof 
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Dennenhars wordt gemengd met lijnzaadolie tot een flexibel 
bindmiddel. De pijnbomen waaruit de hars wordt gewonnen, komen 
van gecontroleerde bosbouwlocaties over de hele wereld. 
Eigenschappen van hars 

 Afkomstig van bomen die CO2 opnemen 
 Een snel hernieuwbare grondstof 

 
De achterzijde van Marmoleum is gemaakt van geweven jute. Jute 
(ook wel bekend als de gouden vezel vanwege haar kleur en zijdeglans) 
is een natuurlijke en belangrijke milieuvriendelijke plantaardige vezel. 
Het wordt geproduceerd uit de stengels van de juteplant. Jute is er in 
overvloed, groeit razendsnel en is hernieuwbaar.  
Eigenschappen van jute: 

 Geen afvalgewas, neemt CO2 op tijdens de groei 
 Snelle hernieuwbare, nieuwe grondstof 

 
Kalksteen is één van 's werelds meest overvloedige grondstoffen. Na 
zand is het meest beschikbare natuurlijke materiaal ter wereld. 
Eigenschappen van kalksteen: 

 Onbeperkte bron 
 Overvloedige nieuwe grondstof 

 
Voor de kleuren worden alleen milieuvriendelijke pigmenten gebruikt. 
Eigenschappen van onze pigmenten 

 Nieuwe grondstoffen: Titaanwit - op basis van ijzeroxide – duurzaam 
 Andere pigmenten: organisch 

 
 
 
 
Houten parketvloer 

Meestal komen parketvloeren uit Frankrijk, maar ook uit 
Oost-Europa komt steeds meer ecologisch hout. Tijden 
veranderen en veel consumenten vinden de herkomst 

van eco-vriendelijk producten belangrijk. Zo ook met 
houten vloeren. De afwerking van ecologische houten 

vloeren gebeurt steeds vaker met een pure natuurolie. 
Deze olie is gebaseerd op 100% lijnzaadolie aangevuld 

met natuurlijke pigmenten. De olie wordt in de eiken 
plank geïmpregneerd. Het onderhoud wordt periodiek 

met natuurzeep gedaan. De cyclus is nu rond en een 
natuur- en eco-vriendelijke vloer is het resultaat. 
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Ecoboard  
Ecoboards zijn samengesteld uit verschillende biomassastromen. Dit zijn veelal afvalstromen die op 
deze wijze worden veredeld tot een nuttig en duurzaam product. Platen van Ecoboard worden 
vervaardigd zonder toevoeging van formaldehyde houdend bindmiddel. De panelen zijn van 
uitzonderlijke kwaliteit en overtreffen alle gangbare industriële normen. Ecoboards zijn het groene 
alternatief voor MDF, OSB, Spaanplaat, (hard- en softboard), multiplex en meer.  EcoBoards leveren 
ook een bijdrage aan duurzaam bouwen volgens de certificeringssystemen BREEAM en LEED en 
beschikt daarnaast over Dubokeur.  

Voordelen Ecoboards: 
Hoge kwaliteit ecologisch plaatmateriaal 
Gemaakt van land- en tuinbouwoverschotten (Biomassa) 
Formaldehydevrij verlijmd (NAF) 
100% recyclebaar (Volgens C2C-principes) 
Klimaatbescherming door CO²-binding in eenjarige 
planten 
Negatieve CO² Carbon Footprint van -0,618 kg CO²/kg 
Kwaliteit overtreft gangbare industriële normen. 
Alternatief voor MDF, OSB, Multiplex etc. 
 
Dampdoorlatende- en dampdichte folies 
Helaas zijn er nog geen ecologische dampdoorlatende- en 

dampdichte folies op de markt te vinden. Dus aan de ecologische aspecten van dit materiaal kunnen 
wij niet voldoen. Omdat deze elementen cruciaal zijn in ons vloerontwerp zullen we er toch voor 
moeten kiezen om deze materialen te gebruiken. Daarom worden deze folies niet verlijmd maar 
genageld. Dit zorgt dat de folies demontabels zijn er hergebruikt kunnen worden. Dit vermindert de 
aanschaf van nieuwe folies.  
 
Balklaag  
Voor de balkenlaag in de vloer worden vurenhouten balken gebruikt met 195 x 95 mm als balkmaat. 
Vurenhout wordt gewonnen in Europa en kan via een korte route getransporteerd worden. Maar om 
dat extra transport te vermijden maken wij gebruik van tweedehands balken. Wanneer deze balken 
gebruikt willen worden wordt er wel van ons geeist dat deze balken zijn voorzien van een FSC-
keurmerk. 
 Tweedehands balken zijn o.a. te verkrijgen op speciale webshops, houthandels en marktplaatst.  
 
Pavatherm standaard katoenvezelplaat 
De Pavatextil P isolatieplaten worden gemaakt van 
gerecycled katoen wat voornamelijk bestaat uit jeans. De 
katoenvezel platen zijn geschikt om wanden, daken en 
houten vloeren te isoleren. De platen zijn flexibel, waardoor 
u ze eenvoudig tussen de balken of staanders klemt. De 
katoenvezel platen zijn een ademend product dit staat 
garant voor de luchtkwaliteit in uw woonruimte. 
Pavatex is gespecialiseerd in de productie van katoenvezel 
isolatie. Katoenvezel heeft een ademende structuur, en 
beschikt over goede warmte accumulerende eigenschappen. 
Hierdoor beschermt het niet alleen tegen de warmte in de 
zomer maar ook tegen de koude winter. Tot slot heeft 
katoenvezel naast thermische ook uitstekende akoestische eigenschappen en wordt het vaak als 
geluidsisolatie toegepast.  
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EcoBoard 7DFNon-coated 
EcoBoards zijn het groene alternatief voor plaatmateriaal als MDF, OSB, Spaanplaat, (hard- en 
softboard) en multiplex. Het is samengesteld uit verschillende biomassastromen als stro en riet, 
waardoor je jouw projecten duurzaam kan maken.  
Behalve duurzaam zijn de belangrijkste eigenschappen: 
Formaldehydevrij verlijmd (NAF) 
100% recyclebaar (Volgens C2C-principes) 
Klimaatbescherming door CO²-binding in eenjarige planten 
Negatieve CO² Carbon Footprint van -0,618 kg CO²/kg 
Kwaliteit overtreft gangbare industriële normen. Alternatief voor MDF, OSB, Multiplex etc. 
FSC-gecertificeerd 
 
SMARTPLY ULTIMA OSB plaatmateriaal 
SMARTPLY ULTIMA wordt gemaakt met 
geavanceerde ContiRoll®-technologie, waarbij 
vochtbestendige en formaldehyde-vrije 
houtsnippers uiterst nauwkeurig worden gericht 
en samengeperst. SMARTPLY ULTIMA is 
verkrijgbaar in standaardmaten, maar wij kunnen 
ook grotere platen maken tot 2,8 m breed en 7,5 
m lang en met een maximale dikte van 40 mm 
(wel met een minimale afname). Het product is 
een kosteneffectief alternatief voor vochtige 
omstandigheden en zwaarbelaste dragende 
toepassingen (t.o.v. constructief multiplex voor 
buiten met dezelfde prestaties).  
In het kort: 

 Sterke OSB4-plaat 
 Sterker en beter bestand tegen vocht dan OSB3 
 Hoog draagvermogen 
 Consistent oppervlak 
 Geen toegevoegd formaldehyde 
 FSC®-gecertificeerd 

 
Vloer met kruipruimte: 
Voor vloeren met een kruipruimte is de oplossing wat simpeler en goedkoper. Om de nodige Rc van 
5,0 te halen is het namelijk alleen nodig om de onderkant van de vloer te isoleren. Er zijn 
verschillende manieren om uw kruipruimte te isoleren, bodemisolatie en vloerisolatie. Bij 
bodemisolatie wordt een laag isolatie op de bodem van de kruipruimte aangebracht. Hiervoor 
worden onder andere isolatieparels, schelpen of drowa chips gebruikt. Deze methode adviseren wij 
enkel wanneer een kruipruimte slecht toegankelijk is. Het beste is om uw vloer van onder te isoleren.  
De meest efficiënte manier is om uw vloer aan de onderzijde te voorzien van een naadloze 
isolatielaag. Hierdoor wordt de uw vloer merkbaar warmer, ongeveer 3 graden. 
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Hout- of betonvloer isoleren: 
Wanneer het een houten vloer is dan kan deze naadloos 
worden geïsoleerd met Ecofoam. Ecofoam is de 
milieuvriendelijke variant van PUR. De isolatie wordt 
direct tegen de onderkant van de vloer tussen de balken 
gespoten. De onderkant van de balken blijven vrij van 
isolatie zodat het hout niet kan gaan rotten. Ook worden 
de funderingsmuren minimaal 30cm geïsoleerd zodat 
een koudebrug wordt voorkomen. Elk kiertje is afgedicht 
waardoor er geen tocht meer is en uw vloer is direct 
verstevigd waardoor de houten vloer merkbaar steviger 
is en niet meer piept of kraakt. 
Een betonvloer kan haast op dezelfde manier naadloos 
worden geïsoleerd. De isolatie wordt direct tegen de 
onderkant van de betonvloer gespoten. Ook worden de 
funderingsmuren minimaal 30cm geïsoleerd zodat een 
koudebrug wordt voorkomen. 
Ecofoam heeft alle positieve eigenschappen van pur. Wat 
Ecofoam beter maakt is dat een deel van de schadelijke 
toevoegingsmiddelen zijn vervangen door verantwoorde 
middelen. Zo is onder andere het giftige cfk-gas vervangen door een CO neutraal HFO gas. 
 
Wand 
De meeste gevels van naoorlogse woningen bestaan uit een gemetseld binnenblad, een spouw van 
50 mm en als afwerking metselwerk. Voor energie neutrale woning heeft de gevelisolatie een Rc van 
5,0 nodig. De gevels in de bestaande situaties zijn meestal niet eens voorzien van isolatie. Om deze 
Rc-waarde te realiseren gaan we de bestaande spouw vullen met cellulose en de gevel van buiten 
isoleren met schapenwol met twee verschillende diktes. De nieuwe gevelbekleding bestaat uit 
verschillende opties. Op deze manier houden we variatie in de woningen en hebben de bewoners de 
mogelijkheid om de woning nog meer te personaliseren. 

  



RAPPORTAGE  
HORIZON SMART CIRCULAIR 

12 | P a g i n a  
Auteurs:  Frank Hijmans, Ravi van Kasteren, Ruben van Nieuwamerongen & Dyon van Schoonhoven 
Titel:   Biobased Circulair bouwen 
Datum:  27 mei 2022 

 
 
Cellulose (Isocell) 
Cellulose zegt het al, het bevat namelijk een bestanddeel van papier. Hierdoor staat het bekend 
onder de naam, papiervlokken. De vlokken worden gemaakt van gerecycleerd krantenpapier. Om het 
papier te make voor zijn doeleinde, word het papier in stappen versnipperd en wordt er additieven 
toegevoegd. Het toevoegsel heet boorzout, dit zorgt voor de brandwerendheid en is 
schimmelwerend. Na deze procedure heeft cellulose isolatie de specifieke wat-achtige structuur. 
Doordat het zowat-achtig is, en hecht het zich gemakkelijk aan materialen. 
Goede eigenschappen van cellulose zijn: 

 Goede warmte-isolatie 
 Ecologisch verantwoord materiaal 
 Ademend product 
 Goede geluidsisolerende werking 

 

 
 
Naast deze eigenschappen heeft cellulose nog meerde voordelen. Omdat cellulose een 
natuurproduct is en er bij de productie van dit isolatiemateriaal weinig chemische stoffen worden 
gebruikt is het een duurzaam isolatiemateriaal. Hierdoor is het 100% recyclebaar en erg vriendelijk 
voor het milieu. Naast dat het goed voor het milieu is, heeft het ook een goede thermische werking. 
Hierdoor blijft warmte langer in de woning en bespaar je energie. Hieronder een tabel met de RC-
waardes van cellulose: 
De kosten voor het isoleren van cellulose ligt tussen de €14-20 euro per m2. Dan ben je rond de 
€2000 per woning kwijt. Met deze manier van isoleren bespaar je tot wel 15-20% op jaarbasis op je 
energiefactuur. Door de besparing van je energiekosten, zal je de investering na een tijdje 
terugverdienen. De gemiddelde terugverdientijd is tussen de 4-8 jaar. Gemiddeld is dit 4 jaar. Het is 
heel afhankelijk van het type woning waarin je woont. De terugverdientijd is een beetje hetzelfde als 
bij cellulair glas.  
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GUTEX standaard houtvezelplaat 
GUTEX is een hoogwaardige, drukvaste, dampdoorlatende, natuurlijke, ecologische en thermische 
isolatieplaat op basis van houtvezel. De plaat is universeel en multifunctioneel toe te passen in het 
dak, de muur, de gevel en de vloer. 
Het hoge thermische rendement en het warmte accumulerend vermogen maken de plaat, samen 
met het handige formaat, de ideale oplossing. Om thermische bruggen te vermijden, zijn de platen 
vanaf 140 mm met sponning voorzien. Door de poreuze structuur bezit de plaat tevens uitstekende 
geluidsisolerende eigenschappen 
Houtvezels zijn hout dat bijvoorbeeld uit afvalhout is gedefibrilleerd en met water is vermengd tot 
pulp. De ontbonden houtvezels worden vervolgens gedroogd of tot houten isolatieplaten geperst. In 
de regel worden er geen chemische additieven als bindmiddel toegevoegd, omdat de lignine in het 
hout de vezels aan elkaar lijmt. Houtvezel is een natuurlijk isolatiemateriaal en wordt zeer vaak 
gebruikt in de thermische isolatie. 
Houtvezels worden met zeer weinig energie geproduceerd en zijn gemakkelijk te verwijderen. 
Houtvezel is een bijna zuiver natuurproduct en vereist daarom geen speciale aandacht als het gaat 
om de verwijdering. Bovendien hebben houtvezels een zeer hoge specifieke warmtecapaciteit. Dit 
maakt het mogelijk om het interieur van het huis te beschermen tegen overmatige zomerhitte.  
 

 
 
Regelwerk 
Het regelwerk waar de gevelbekleding aan hangt is makkelijk tweedehands te verkrijgen via 
marktplaats, bepaalde bouwmarkten, houthandels en webshops. Verder kan er ook gekozen worden 
om dit hout nieuw aan te schaffen. Dit is het meest ecologisch als dit nieuwe hout de juiste 
certificeringen heeft. 
 
Onze voorkeur gaat naar tweedehands hout omdat dit nauwelijks een CO2 footprint achterlaat in 
verband met transport. 
 
Gevelbekleding 
De gevelbekleding kan bestaan uit thermisch gemodificeerd hout dat wordt verankerd aan het 
regelwerk. Dit is hout is gecertificeerd en natuurvriendelijk.  
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Verder is er nog de optie om te kiezen voor steen strips die bestaan uit sloopafval vanuit 
sloopwerken. Steenstrips zijn 2 cm dikke zichtzijden van originele gevelstenen en hebben dezelfde 
technische eigenschappen als gevelstenen. Ze helpen u om een indrukwekkend resultaat neer te 
zetten én verkleinen de ecologische voetafdruk van een bouwproject. Steenstrips zijn bovendien licht 
van gewicht en zijn te verwerken met isolatiesystemen. 
 
ECO-baksteen strips gaan nog een stap verder in efficiëntie dan de bestaande gezaagde steen strips. 
Ze worden niet uit volle stenen verzaagd, maar rechtstreeks in speciale mallen gevormd en gebakken 
als strip. Daardoor is er nog minder verlies van materiaal, grondstoffen en energie. Met de nieuwe 
ECO-steenstrippen hebt u een driedubbele winst: op ecologisch, esthetisch én financieel vlak. 
 
ECO-baksteen strips zijn verkrijgbaar in verschillende structuren, kleuren en afmetingen. Naast de 
karakteristieke, generfde handvormstructuur is er ook de eigentijdse Wasserstrich tafelpersstructuur. 
Voor een professionele en esthetische afwerking van hoeken zijn er de ECO-hoek strips.   
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6 Traceerbare materialen/lage CO2 footprint 
6.1 Traceerbare materialen 
De visie die we hebben ontworpen is een menukaart voor de woningcoöperaties om meer woningen 
en beter passende woningen te kunnen realiseren. De materialen die we hiervoor gebruiken zijn zo 
veel mogelijk biobased. Dit wordt alles prefab gemaakt en naar de bouw toegebracht, geplaatst en 
modulair verbonden, dit wil zeggen dat niks met spijkers aan elkaar bevestigen, zo min mogelijk kit 
en de bevestigingen zijn allemaal zo uitgevoerd dat ze weer ontbonden kunnen worden. Hierdoor 
kan niet alleen de units na gebruik uit elkaar worden gehaald maar kan je er ook voor kiezen om de 
hele units op te pakken en op een andere locatie toe te passen. Hoeveel materialen waar aanwezig 
zijn kan de woningbouwcoöperaties zien aan het aantal en soort units dat ze hebben staan. 
 

6.2 CO2 uitstoot 
Voor ons project willen we producten gebruiken die geen CO2-uitstoot hebben. Daarom zullen we 
veel natuurlijke producten gebruiken die de CO2 opslaan in het materiaal. Hout is één van de weinige 
materialen die nagroeibaar zijn. Ieder jaar groeien de bossen en neemt het volume van hout toe. In 
Europa wordt jaarlijks 65% van de jaarlijkse bijgroei geoogst. Daarnaast herstelt het bos zichzelf weer 
als er bomen geoogst zijn. En als dit niet het geval is, help de mens de natuur. Voor elke oogst 
worden er weer minimaal 2 bomen terug geplant. Koop dus hout uit duurzame bossen zodat het bos, 
waterzuivering, klimaatbeheersing, recreatie etc. behouden blijft. 
 
De houtsector heeft samen met milieuorganisaties een wereldwijd systeem opgezet om de 
duurzame herkomst van hout aan te tonen. Dit noemen we de chain of- custody, ofwel handelsketen 
certifering. Door alle bedrijven tussen bos en eindtoepassing te controleren en te certificeren, kan 
het hout terug worden gevolgd tot aan het bos waar het vandaan komt. De internationaal erkende 
keurmerken FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Program for Endorsement of Certification 
Schemes) hebben daarnaast wereldwijd geldende eisen voor het duurzaam beheren van het bos. 
Deze regels zijn transparant en worden regelmatig opnieuw openbaar beoordeeld en vernieuwd. 
Nederland is met ruim 74% aantoonbaar duurzaam hout koploper in Europa. 
 
Naast hout zijn er ook nog andere materialen die wij gaan gebruiken die een positieve invloed 
hebben op de natuur. Hier onder een lijst van materialen die wij gebruiken: 

 Ecoboard 
 Houtvezelplaten 
 Katoenvezelplaat 
 ESB-plaat 
 Cellulose isolatie 
 Schapenwol 
 Gemodificeerd hout 
 CLT-vloerplaat 
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6.3 Afwerkingen 
6.3.1 Burned wood 
Voor de gevelbekleding hebben we gekeken naar verschillende houtsoorten en daar kwamen we al 
snel op het Japanse gebrande hout uit. Je kan het hout vinden in verschillende structuren van 
verbranding verkrijgen. Je hebt licht gebrand en donker gebrand het heeft er mee te maken hoelang 
ze worden gebrand en worden afgewerkt het verbrand is en dat zie je terug in de prijs van het hout 
en de sterkte klassen. Het hout heeft verschillende voordelen, doordat verbrand is. 

 Door de verbranding komt er kool op het hout en dat beschermt vervolgens het hout. Het zorgt ervoor 
dat het hout een langere levensduur heeft. 

 Het is brandveiliger, omdat de verkoolde vlakken minder vatbaar zijn voor nieuwe verbranding. 
 Doordat je het hout verbrand hebt komt er een exclusieve structuur op het hout die je op geen enkel 

andere manier eigenlijk kan krijgen. Het verschil daarin is in de hardheid van het hout en hoe hard je 
uiteindelijk verbrand. 

 Je kan het hout zowel binnen als buiten toepassen. Je hoeft de meeste niet te behandelen, omdat ze 
gecarboniseerd zijn. 

 De houten planken vereisen weinig onderhoud 
 Het hout is ook nog eens milieuvriendelijk, omdat het langer meegaat dan 

gelijksoortige houtproducten. 
 Het hout geeft minimaal af en is ook te gebruiken als dakafwerking. 

 
Het verschil in houtsoort en de hoeveelheid knoesten doet het uiterlijk van de plank 
veranderen. 
 
Al het hout dat wordt gebruikt wordt eerst gemodificeerd het Acetylion proces. Hierbij 
wordt het simpel gezegd behandeld in een band van een sterk soort azijn waardoor het 
hout zich niet meer kromtrekt, gaat rotten of wordt aangevreten door insecten. Je 
maakt er dus een hardhout van. 
 
Het hout dat we gaan toepassen is hoofdzakelijk Accoya Rustiek, en op kopse kanten 
geborsteld Douglas.  Nadat het hout is gemodificeerd wordt de Douglas afgeborsteld 
en krijgt een in Nederland geproduceerde UV-werend en schimmel blokkerende laag. 
Mocht je door de jaren heen de kleur van de Douglas willen behouden moet deze eens 
in de zoveel jaar behandeld worden. Je kan er ook voor kiezen om het niet te 
behandelen dan verkleurt het grijs. 
Door de verbranding en de thermische bewerking gaat het hout lang mee en is het bijna 
onderhouden vrij. Hierdoor heeft de Accoya Rustiek een garantie van 25 jaar als het 
onder de grond is en 50 jaar boven de grond. 
  

Figuur 2 Douglas 
geborsteld 

Figuur 1 Accoya Rustiek 
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6.3.2 Rijstvlies 
De Resysta receptuur bestaat voor 60% rijsthulzen, voor 22% steenzout en voor 18% uit minerale 
olie. Het wordt op een milieuvriendelijke manier geproduceerd om hierbij een zo’n laag mogelijke 
CO2 uitstoot achter te laten. De unieke materiaaleigenschappen en de hoge bestendigheid maken 
het zo breed toepasbaar als hout, terwijl het de duurzame voordelen biedt van kunststof. Het 
materiaal is goed te vervormen, dit biedt de mogelijkheid mooie vloeiende ontwerpen te realiseren. 
Dit product past om deze redenen perfect in het biobased assortiment. 
 

 
 
Een van de grote voordelen van Resysta is dat het een milieubewust product is. Het is eigen de 
vervanger voor hardhout, en daarmee wordt het tropisch regenwoud behouden. Daarnaast is 
Resysta 100% recyclebaar. Naast dat het duurzaam en het een milieubewust product is, heeft het 
meerdere voordelen. Het lijkt op hout met een luxe uitstaling, maar vergeleken met hout is het 
onderhoudsvriendelijk. Omdat Resysta waterafstotend is, heb je geen last van rotten of mos dat er 
op gaat groeien. 

 
6.3.3 Thermisch Gemodificeerd hout 
Thermisch gemodificeerd hout, u heeft de term vast 
wel eens voorbij horen komen. Maar wat betekent 
dit nu precies? Onder thermische gemodificeerd 
hout verstaan wij hout dat een bepaalde 
warmtebehandeling heeft ondergaan. Het hout 
wordt tot ongeveer 200 graden verhit, zonder de 
toevoeging van chemische middelen. Het gaat 
hierbij vaak om zachthout, wat door dit proces een 
veel langere levensduur krijgt. Zo gaan houtsoorten 
van duurzaamheidsklasse 5 naar klasse 2 of zelfs 1. 
 
Daarnaast zijn deze houtsoorten nu geschikt voor 
veeleisende buitentoepassingen, zoals gevels of 
vlonders. En dat alles 100% milieuvriendelijk! Meer 
weten over thermische modificatie? Lees dan 
verder. 
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Hout thermisch modificeren 
Bij thermische modificatie verwarmt men het hout met stoom in een zuurstofarme ruimte tot een 
bepaalde temperatuur. Deze temperatuur verschilt per houtsoort. Daarnaast spelen factoren als de 
breedte van het hout en het vochtgehalte voordat het proces begint nog een rol bij de duur van deze 
behandeling. Thermische modificatie verandert de chemische structuur van het hout en zorgt ervoor 
dat er minder vocht in het hout zit. 
 
Hierdoor hebben thermisch gemodificeerde planken niet alleen een langere levensduur, ze zijn ook 
beter bestand tegen houtrot en schimmels, licht in gewicht en zeer vormvast. Daarnaast krijgt het 
hout een fraaie donkere kleur. Het mooie aan dit verduurzamingsproces is dat er, in tegenstelling tot 
veel andere behandelingen, geen chemicaliën aan te pas komen. Daarnaast wordt er voornamelijk 
hout van dichtbij gebruikt. Zo is thermische modificatie zeer milieuvriendelijk. Het nadeel aan deze 
behandeling is dat het hout iets aan sterkte verliest. 
 
Thermo houtsoorten 
Niet alle houtsoorten zijn geschikt voor thermische modificatie. In de praktijk zijn thermo grenen, 
vuren en ayous zeer populair. Deze houtsoorten gebruiken onze klanten veel voor gevels. Thermo 
grenen en vuren zijn prima budget opties voor een duurzame gevel. Daarnaast is ayous verkrijgbaar 
is een speciaal blokprofiel, wat voor een bijzondere gevel zorgt. Thermische modificatie is niet alleen 
geschikt voor hout, ook bamboe laat zich goed behandelen. Bamboe is officieel een grassoort, maar 
door de stoombehandeling kan een vlonderplank van Bamboe toch 15 jaar kan blijven liggen. In 
mindere mate zien we ook thermo essenhout. Deze houtsoort is zeer geschikt voor een duurzame 
vlonder. 
 
Toepassingen thermohout 
Thermohout is voor veel toepassingen in de tuin te 
gebruiken. Wij zien thermohout veel terug in gevels en 
vlonders, maar creatieve klanten gebruiken onze 
profielen ook wel voor een schutting of als wand van een 
overkapping. Thermisch gemodificeerd hout evenaart 
hardhout bijna in levensduur, maar kost vaak veel 
minder. Daarnaast is het door het lichte gewicht 
makkelijker te verwerken. 
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6.3.4 Marmoleum 
Marmoleum, het linoleummerk van Forbo Flooring Systems, is 
gemaakt van natuurlijke grondstoffen en daarmee één van de 
meest duurzame vloerbedekkingen ter wereld. 
Het productieproces is CO2-neutraal. De unieke eigenschappen 
van Marmoleum zorgen dat deze vloer bijdraagt aan een gezond 
en veilig binnenklimaat. 
 
Ontdek de natuurlijke schoonheid van Marmoleum met meer dan 
300 kleuren en dessins, variërend van gemarmerd tot lineair en 
beton, verkrijgbaar in plaat, planken en tegels. 
 
Naast het duurzame karakter en de eindeloze mogelijkheden in 
vormgeving en kleur, biedt Marmoleum diverse voordelen voor 
veel gebouwen in verschillende (commerciële) segmenten. 
Deze vloer is zeer duurzaam, bacteriostatisch en gemakkelijk 
schoon te maken en te onderhouden. 
Marmoleum wordt gemaakt met de volgende grondstoffen: 
 
Lijnzaadolie 
Het belangrijkste ingrediënt van Marmoleum is 
lijnzaadolie, geproduceerd door het persen van de zaden 
van de vlasplant. De vlasplant is gemakkelijk te kweken en 
levert zowel lijnzaad als vezels voor de textielindustrie. 
 
Eigenschappen van lijnzaad: 

 Opname van CO2 
 Bijna geen afval in de productieketen 
 Lijnzaadolie: snel hernieuwbare grondstof 

 

Houtmeel 
Houtmeel is een restproduct uit de houtindustrie. Het hout van wortels en takken wordt fijngemalen 
en gebruikt in linoleum. Er wordt nooit tropisch hardhout gebruikt. 
 
Eigenschappen van houtmeel: 

 Bomen nemen tijdens hun groei CO2 op 
 Gerecyclede hernieuwbare grondstof 

 
Dennenhars 
Dennenhars wordt gemengd met lijnzaadolie tot een flexibel bindmiddel. De pijnbomen waaruit de 
hars wordt gewonnen, komen van gecontroleerde bosbouwlocaties over de hele wereld. 
 
Eigenschappen van hars 

 Afkomstig van bomen die CO2 opnemen 
 Een snel hernieuwbare grondstof 
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Jute 
De achterzijde van Marmoleum is gemaakt van geweven jute. Jute (ook wel bekend als de gouden 
vezel vanwege haar kleur en zijdeglans) is een natuurlijke en belangrijke milieuvriendelijke 
plantaardige vezel. Het wordt geproduceerd uit de stengels van de juteplant. Jute is er in overvloed, 
groeit razendsnel en is hernieuwbaar. 
 
Eigenschappen van jute: 

 Geen afvalgewas, neemt CO2 op tijdens de groei 
 Snelle hernieuwbare, nieuwe grondstof 

 
 
6.3.5 Leemstuc 
Leemstuc wordt al eeuwenlang gebruikt voor de afwerking van huizen. 
Het product leem bestaat uit zand, klei en silt. 
Een ruimte waarvan iedere muur afgewerkt is met leem klei voelt 
minder klam en vochtig aan en zal tevens minder hol klinken. 
Leem is dan ook zeer geschikt voor binnen gebruik in woon- en 
slaapkamers of voor uw kantoor. 
Van leemstuc in de woonkamer, de badkamer of in de keuken. In het 
algemeen geldt: hoe groter de massa leem, hoe groter de voordelen zijn. 
 
Voordelen: 

 Gaat uitstekend samen met wandverwarming. 
 Werkt vochtregulerend. 
 Is compleet natuurlijk, het bevat namelijk geen chemische toevoegingen. 
 U kunt leemstuc gemakkelijk zelf aanbrengen. 
 Droogt krimpvrij op. 
 Dempt geluid. 

 
Toepassing: 
Leemstuc wordt gebruikt als binnen afwerking, omdat dit de meest duurzame manier van het 
afwerken van je binnenwand is. 
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6.4 Isolatie 
6.4.1 Cellulose 
Cellulose-isolatie laat de CO2-uitstoot al tientallen jarenlang dalen, en hiermee worden kosten 
bespaart op je verwarmingskosten. 
Veel bouwmaterialen zijn nog moeilijk te verwijderen, terwijl cellulose weer op bloeit, en kan worden 
verwerkt tot plantenmest. 
Door verkoling (pyrolyse) ontstaat er een bodemhulpstof die 7000 jaar geleden al werd gebruikt in 
het Amazonegebied. 
De plantenmest wordt met een gier over het land verspreid waarbij de nare geur met 75% word 
verminderd. 
Hierdoor kan er ook weer een boom groeien waardoor de kringloop wordt gesloten. 
In Noord-Amerika, Europese landen en Scandinavië worden cellulose isolatie vlokken veelvuldig 
toegepast door de klimaatvriendelijke eigenschappen en de eenvoudige verwerking. 
Cellulose is een natuurlijk product en heeft de voordelen dat het biobased, biologisch afbreekbaar en 
non-toxisch is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast kan cellulose gemaakt worden van papierafval. 
Hiermee wordt ook een afvalprobleem deels opgelost. 
Op deze manier zorg je ervoor dat isolatiegrondstoffen geen afval meer worden. 
Door het gebruik van cellulose wordt er CO2 in de gebouwen opgeslagen en word de CO2 uitstoot 
direct terug gedrongen. 
Daarom is dit een mooi product met betrekking op de CO2 uitstoot en winning. 
 
Over de productie zelf van cellulose valt er weinig te vinden. 
Dus wij kunnen niet zeggen of de productie van cellulose duurzaam en natuurvriendelijk is. 
Voor de productie van cellulose zijn er natuurlijk wel machines die gebruikt worden. 
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6.4.2 Houtvezel platen, GUTEX 
Houtvezelplaten bestaan uit natuurlijke na groeibare grondstoffen zoals hout. Dit heeft meerdere 
voordelen voor mens en milieu. Bijvoorbeeld zorgen voor de her aanplanting van jonge bomen, dit 
draagt bij aan een belangrijke bescherming van het milieu. Iedere boom neemt tijdens zijn levensfase 
dezelfde hoeveelheid CO2 op, die bij verrotting of verbranding weer aan de natuur wordt afgegeven. 
De CO-kringloop blijft bijgevolg over de totale levensduur van het gebruikte hout neutraal. 
 

 
 
De grondstoffen voor houtvezelplaten (Gutex) worden volgens de strenge regels van FSC en PEFC 
gecontroleerd. Met een droog productiesysteem wordt er ingezet op innovatieve en 
milieuvriendelijke technologie, waarbij per ton geproduceerde platen het energieverbruik 40% 
gunstiger uitvalt in vergelijking met een natte productie. Naast dit voordeel beperkt Gutex ook de 
uitstoot van CO2. In biobased isolatie- of bouwmaterialen zoals hout, wordt CO2 opgeslagen. Een 
goed geïsoleerd en milieuvriendelijk pand, draagt bij aan een fijne en goede gezondheid. 
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6.4.3 Kurkisolatie 
Kurk isolatie is een uitstekend product om in bijvoorbeeld 
vloerafwerkingen te gebruiken. 
Het kan ook worden gebruikt voor het isoleren van wanden, 
muren, plafonds en daken. Kurkisolatie is er in diverse vormen, 
zoals kurkplaten, kurkrollen, kurkgranulaat en 
gebrande kurkkorrels. 
Als losse korrel is het een ideaal isolatiemateriaal om 
aangebracht te worden in bijvoorbeeld een tussenplafond (een 
plafond tussen twee verdiepingen). Voor gebruik in de spouw 
is het minder geschikt omdat het dan te vochtig wordt. 
Hiervoor zijn er gebrande (geëxpandeerde) kurkkorrels op de 
markt. Geëxpandeerde kurkkorrels werken zowel thermisch als 
akoestisch. 
 
De vervaardiging van samengeperste geëxpandeerde kurk komt tot stand door expansie van 
kurkkorrels, hoge temperatuur, en gebruik van eigen harsen, zonder gebruik van chemische 
middelen zoals lijmen of oplosmiddelen. Bij de productie van warmte, het genereren van stoom, 
worden geen fossiele brandstoffen gebruikt. De biomassa, aan het einde van het productieproces, 
wordt hoofdzakelijk gebruikt voor energie. Dit komt neer op 96% van de verbruikte energie. 
Op deze manier geproduceerde kurk is zeer goed te gebruiken als zowel thermische isolatie als 
akoestische isolatie. Geëxpandeerde kurk is te gebruiken voor zowel wanden als daken. Ook voor 
gevels biedt het een goede isolatie, doordat de platen ongedierte buiten houden en hoge 
opslagcapaciteit hebben wat betreft warmte. 
 
Kurk isolatie kan in de meeste gevallen zonder groot onderhoud al tien jaar meegaan. Doordat kurk 
goed tegen vocht kan, rot het niet en is het dus zelfs opgewassen tegen vocht. Kurk heeft van zichzelf 
weinig onderhoud nodig en is daarnaast ook gemakkelijk te onderhouden. 
 
Er zijn verschillende soorten kurk als isolatie. Zo zijn er losse kurk korrels waarmee holtes op te vullen 
zijn. Daarnaast zijn er verschillende soorten kurkplaten als isolatie. Deze platen bestaan uit geperste 
kurkkorrels waardoor ze hard zijn. Deze platen zijn waterbestendig, hebben een hoge isolatiewaarde 
zowel thermisch als akoestisch en zijn makkelijk op een wand te bevestigen. 
 
Akoestische isolatie kan heel belangrijk zijn voor ruimtes waar instrumenten bespeeld worden of 
voor gehorige vloeren. Kurk heeft namelijk een sterke akoestische isolerende werking, het dempt 
geluiden. Maar ook van buiten naar binnen is isolatie met kurk zeer handig: het kan onder andere het 
lawaai van een drukke weg opvangen. 
 
Kurkisolatie is waterafstotend, schimmel bestendig, en dampopen. Hierdoor worden condens 
problemen voorkomen. Dankzij deze vochtwerende eigenschappen en lage risico op vochtindringing 
kan het goed toegepast worden in bijvoorbeeld dakconstructies of muren.  



RAPPORTAGE  
HORIZON SMART CIRCULAIR 

24 | P a g i n a  
Auteurs:  Frank Hijmans, Ravi van Kasteren, Ruben van Nieuwamerongen & Dyon van Schoonhoven 
Titel:   Biobased Circulair bouwen 
Datum:  27 mei 2022 

 
Voordelen: 

 Kurk is uiterst waterafstotend en vocht- en rot beschermend. Om die reden is isolatie met kurk een 
goed idee voor ruimtes zoals de badkamer en keuken. 

 Wat vaak als eigenschap verwaarloosd wordt, maar je later veel problemen kan opleveren, is de 
aantrekkelijkheid van het materiaal voor termieten. Kurk isolatie is helemaal niet aantrekkelijk voor 
muizen en termieten. Dit zal je in de toekomst veel zorgen besparen. 

 Kurk isolatie heeft een brandklasse B2 wat zeer brandwerend betekent. De brandklasse van 
isolatiematerialen wordt ingedeeld in klassen van A tot F waar A voor onbrandbaar en F voor heel 
brandbaar staat. Bovendien komen er geen toxische stoffen vrij bij de verbranding. 

 De isolatiewaarde van kurk is zeer goed. Het heeft een Lambda waarde van 0.038 – 0.040 W/mK. 
 Kurk is zeer geluidsisolerend. Dit maakt van kurk een isolatiemateriaal dat overal uitstekend 

toepasbaar is. Zeker langs de gevel aan de straatkant. Zo heeft u van het geluid van buiten helemaal 
geen last meer. 

 Tenslotte heeft kurk een hoge duurzaamheid. De isolatiewaarde neemt nauwelijks af in de tijd. 
 
Nadelen: 

 In vergelijking met andere isolatiematerialen is kurk behoorlijk aan de dure kant. 
 Er zijn andere ecologische isolatiematerialen die goedkoper zijn. Anderzijds, de vele uitstekende 

technische eigenschappen maken van kurk toch een goede optie voor jouw isolatie. 
 
Productie van kurk: 
De kurkschors moet na het oogsten eerst een jaar ‘rusten’ voordat het gekookt kan worden. 
Na het koken van de schors moet het voldoende drogen waarna het geschikt is om vermalen te 
worden tot kurkkorrels. 
Deze korrels worden onder hoge druk en met behulp van stoom in een autoclaaf geëxpandeerd tot 
kurkplaten. 
Dit alles gebeurt op ecologisch verantwoorde wijze. Bij de productie van kurkplaten worden geen 
chemicaliën of kunstmatige additieven gebruikt. 
Oorsprong van kurk als isolatiemateriaal: 
Kurk is afkomstig van de schors van de Kurkeik. Deze boom, die voornamelijk in Zuid-Europa 
(Portugal) en Noord-Afrika groeit, heeft na een groeitijd van gemiddeld 25 tot 30 jaar een dikke laag 
schors gekregen. Eens in de negen jaar pelt men nauwkeurig. 
 

6.4.4 Schroefpalen 
De fundering van units die los over voor de woning worden geplaats 
wordt een schroefpaal fundering. Dit is een stalen paal die in de grond 
wordt gedraaid. Aan de bovenkant van deze palen zit een stalen plaat 
waar de unit met een koudebrug onderbreking op geplaatst wordt. Het 
voordeel van het gebruiken van de schroefpalen is dat deze na gebruik 
weer uit de grond gedraaid kunnen worden en voor een ander gebouw 
gebruikt kunnen worden. Hierdoor wordt het ondanks dat het niet een 
ecologisch of biobased materiaal is toch een manier om een modulaire 
fundering te maken die na gebruik weer uit de grond te halen is en 
weer gebruikt kan worden.  
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7 Luchtdicht/Dampopen 
7.1 Waarom luchtdicht 
Luchtdicht damp open bouwen zijn populaire begrippen geworden. Maar wat wordt hier nou mee 
bedoeld, waar moet je op letten en wat zijn de voordelen? 
Laten we beginnen met luchtdicht bouwen. Het houdt namelijk niet meer in dan het afwerken van 
alle naden en kieren in je woning. Dit heeft als doel dat je geen ongewenste luchtstromen in de 
woning krijgt behalve die van de op de hiervoor bestemde luchtroosters of ventilatie. 
Maar hoe kan je dan je woning lucht dicht maken? Het begint allemaal al bij het maken van je 
ontwerp en details. Hier moet je met name kijken bij de aansluitingen tussen je binnen- en 
buitenkant van het gebouw. Zoals hoe plaats je een kozijn dat er geen lucht langs de naden op naar 
binnen kan komen, maar ook hoe zit het met de leiding doorvoeren in de meterkast kan daar veel 
koude lucht optrekken en denk ook aan het hoogte punt van je gebouw hoe zorg ik dat er geen 
warmte tussen de isolatie door de nok kan verdwijnen. 
 
Maar met alleen het goed op elkaar laten passen van je materialen kom je er vaak nog niet en blijven 
er toch naden over waardoor lucht zich vrij in en uit de woning kan verplaatsen. In de traditionele 
bouw wordt er voor deze plekken voor pur gekozen om deze problemen op te lossen. Maar hoe 
wordt dit gedaan als we het om een meer milieuvriendelijkere en betrouwbare manier willen 
aanpakken? 
 

7.2 Waarom dampopen? 
Damp open of ademend bouwen is een populaire term maar wat is het nou daadwerkelijk en 
waarom is het zo belangrijk om toe te passen? 
 
Dampopen bouwen houdt in dat de hele wand gemaakt is van damp-open materialen en 
wandopbouw naar buiten toe steeds beter damp open is. Zoals het al suggereert kan er door deze 
wanden waterdamp doorheen waardoor je woning beter in balans is. Echter betekent dit niet dat als 
je damp open bouwt geen ventilatie meer nodig hebt omdat er nog altijd veel vocht in het huis wordt 
geproduceerd door koken, douchen, strijken, ademen, enzovoort.  
Maar waarom zou je het dan toepassen? Dat zit zo op zichzelf is een damp open constructie niet 
ventilerend genoeg, maar dat is ook niet zijn functie het zorgt er namelijk voor dat je een “buffer” 
hebt waar het vocht zich doorheen kan trekken waarmee je een veel constantere en aangename 
vochtregulatie in de woning creëert en is er geen mogelijkheid tot schimmelvorming omdat er zich 
nergens vocht kan ophopen wat weer ten goede komt aan een gezond binnenklimaat.  
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7.3 Hoe Luchtdicht bouwen 
In de traditionele bouw wordt er vaak voor pur gekozen om deze problemen op te lossen. Maar hoe 
wordt dit gedaan als we het om een meer milieuvriendelijkere manier willen aanpakken? 
Een aantal voorbeeldproducten hiervoor zijn; 
 

 Luchtdichte tape 
Toepassing: De tape wordt gebruikt om naden te dichten dit kan zijn rondom 
kozijnen, bij aansluitingen van isolatie platen en het dichtplakken van gaten 
van de inblaas isolatie 
Kenmerken: Hoewel alle soorten tape een sterke plakeigenschap hebben 
zitten er verschillen in merken en soorten hoe groot de tapeband is, welke 
kleur de tape heeft mocht deze in het zicht komen en de belangrijkste op 
welke materialen de tape zich hecht. 

 
 Luchtdichte kit 

Toepassing: Net als bij de tape wordt de kit veel gebruikt 
om de kieren rondom kozijnen te dichten dit gebeurt ook 
vaak in een combinatie met tape om zeker ervan te zijn dat 
het een luchtdichte aansluiting is. Daarnaast kan de kit ook 
goed toegepast worden bij de aansluiting van folies 
Kenmerken: Het voordeel van een kit is dat deze mooi is af 
te werken, geen grote plakoppervlakte heeft en in 
verschillende kleuren verkrijgbaar zijn. Hierdoor kan je 
makkelijker kleine naden en kieren op lastige plekken 
luchtdicht maken. 
 

 Voegband schapenwol 
Toepassing: De bovengenoemde luchtdichtingen zijn effectief 
en op sommige plekken de enige oplossing om een 
aansluiting lucht dicht te maken. De keerzijde echter is dat de 
verbindingen niet demontabel zijn waardoor je schade 
aanbrengt als je het uit elkaar wilt halen. Een alternatief 
hiervoor is een voegband gemaakt van schapenwol dit is ook 
het enige biobased product in de lijst. Deze wordt tussen de 
kieren geduwd waardoor er geen lucht meer naar binnen kan 
komen, ook is de wol doordat het van zichzelf vet is een 
waterafstotende kierdichting. 
 
Kenmerken: Enige ecologische luchtdichting middel, ideaal om kieren mee te 
dichten, goedkoper dan kit of luchtdichte tape, het kan weer weggehaald worden 
als het gebouw wordt ontmanteld, geen lastige tapetechnieken nodig, laat geen 
plakkerige resten achter en simpel om toe te passen. 
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 Compriband 
Toepassing: is een zachtschuimen band die damp open, brandklasse B1 en 
slagregen bestendig is. Ze zijn in verschillende hoogte en breedtes te 
verkrijgen is. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt om tocht langs kozijnen te 
voorkomen en om delatatie naden op te vullen . De band is aan de 
achterkant voorzien van een plakstrip waardoor hij op gladde oppervlaktes 
geplakt kan worden 
Kenmerken: zwart van kleur, in verschillende hoogte en breedtes te 
verkrijgen, geen ecologisch materiaal en is beschilderbaar  
 

 Stopcontact bakjes 
Toepassing: om ervoor te zorgen dat er geen lucht langs de 
stopcontacten vanaf de spouw naar binnen kan komen gebruiken we 
een plastic bakje plaatsen in de wand die rondom wordt afgeplakt.  
 
Kenmerken: Het is een wit plastic bakje waar je twee gaatjes in 
maakt voor je elektriciteitskabel. 
 

 Buis doorvoer platen 
Toepassing: 
Wordt op plekken van sparingen geplaatst zodat er rondom doorvoerbuizen geen lucht kan 
verplaatsen. Er zijn een aantal verschillende soorten die je kan toepassen op verschillende 
plekken zoals om de schoorsteen, bij doorvoer van warm water buizen en elektriciteit buizen 
en kabels. Doordat de kabels door een rubber wordt omsloten is hij altijd goed lucht dicht 
verpakt en is het niet nodig om lastige ronde aansluitingen te 
plakken met tape en is het mogelijk om de buis te vervangen 
zonder de luchtdichting aan te hoeven tasten. 
Kenmerken: Het is een rubberen plaat (verschillende mater 
te verkrijgen) met daaromheen een plakrand van luchtdichte 
tape om het lucht dicht aan te laten sluiten. Ook is het 
mogelijk om de tape brandwerend te verkrijgen waardoor er 
geen branddoorslag kan plaatsvinden langs de leiding.  
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8 Modulair, flexibel & demontabel 
In verband met circulariteit en het minimaliseren van een CO2-voetafdruk zorgen wij ervoor dat de 
constructies die wij gebruiken modulair, flexibel en demontabel zijn. Hoe dit in zijn werk gaat gebeurt 
als volgt. 
 
Modulair bouwen 
Modulair bouwen is een bouwtechniek waarbij modules worden gekoppeld of gestapeld om een 
gebouw te creëren: De modules worden in een fabriek geproduceerd. De modules zijn gebruiksklaar 
en worden met behulp van een hijskraan geplaatst op locatie. Daarna moeten modules alleen 
worden geïnstalleerd en aangesloten. Afhankelijk van de materialen en afwerking, is modulair 
bouwen over het algemeen goedkoper dan een traditionele bouw. Dankzij het optimale bouwproces, 
de korte doorlooptijd en het zuinig gebruik van materialen gaat het budget volledig naar de kwaliteit 
van de woning. 
Modulaire bouw gaat dus een stap verder dan prefab bouw. Bij prefab bouw worden enkel losse 
elementen zoals betonvloeren of gevelplaten in de fabriek geproduceerd. Bij modulaire bouw gaat 
het om complete modules die samen één gebouw vormen. Bijvoorbeeld studentenkamers die in 
onze fabriek al worden voorzien van tegelwerk en sanitair en op locatie gemonteerd en afgewerkt 
worden tot één studentencomplex. 
Geïndustrialiseerd modulair bouwen leidt tot 50 procent minder CO2-uitstoot per project. Voldoet 
een gebouw niet meer aan de laatste woonwensen? Dan krijgen de elementen in een andere 
opstelling of op een nieuwe locatie een tweede leven. Hierdoor wordt maar liefst 80 procent van de 
componenten in modulaire bouw hergebruikt. Door deze aanpak creëren we niet alleen waarde, het 
levert bovendien een aanzienlijke duurzaamheidswinst op. 
 
Circulariteit 
Circulair bouwen betekent dat alle producten, materialen en grondstoffen telkens kunnen worden 
hergebruikt. Hierdoor blijft hun waarde zo veel mogelijk behouden. Dit noemen we de gesloten 
kringloop. Bij het gebruik van materialen wordt niet alleen naar herbestemming en hergebruik 
gekeken, maar ook naar de afkomst. 
 
Flexibel bouwen 
De flexibiliteit of aanpasbaarheid van een gebouw wordt vaak gezien als een extra investering, als 
meerkosten, waarvan de relevantie op korte termijn zeer laag is. Er is daarom bij start van het traject 
weinig vraag naar flexibiliteit doordat de verdienste pas na lange termijn zichtbaar zijn bij 
verandering van huurder of eigenaar. Dit terwijl het niet flexibel en aanpasbaar zijn van gebouwen 
die we hebben gerealiseerd, heeft geleid tot de enorme leegstand waar we momenteel mee kampen. 
Flexibel en aanpasbaar bouwen moet daarom de basis zijn van ieder gebouw dat we realiseren. Het 
is in de basis de afstemming van vraag en aanbod. 
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Demontabel bouwen 
Architecten en ontwikkelaars zijn vooral bezig met het neerzetten van een gebouw. Hoe dat 
uiteindelijk moet worden ontmanteld, mag het sloopbedrijf tegen die tijd uitzoeken. Om 
vraagstukken en conflicten te voorkomen kan er in de eerste instantie demontabel gebouwd worden. 
Dit hele proces draait om efficiëntie en het verminderen van faalkosten, afval en 
transportbewegingen. Maar is er ook kenmerk voor duurzame- en circulaire prestaties. Bij deze 
manier van bouwen wordt ervoor gezorgd dat constructies en elementen in bouwwerk te 
ontmantelen en opnieuw te monteren zijn. Dit hermonteren kan op een andere locatie of in 
sommige gevallen in een andere vorm. 
Er wordt op meer plaatsen in Nederland demontabel gebouwd. Zo staat er in het sportcentrum 
Papendal een judohal die daar tien jaar blijft staan. Dorrie Eilers, directeur van Neptunus Structures, 
vertelt dat er op Schiphol een tijdelijke passagiersterminal is neergezet. Ook hebben zij een tijdelijk 
perscentrum geplaatst waar de rechtszaak over de MH17 wordt gehouden. “De vraag naar 
demontabele panden groeit. Het grote voordeel is de snelheid, zowel in de bouw als in het 
vergunningentraject. Daarnaast hoeft de opdrachtgever geen grote investeringen te doen. Die 
nemen wij voor onze rekening en verhuren de panden in een leaseconstructie.” 
 
Hoe gaan wij dit toepassen 
De constructies die worden toegepast in ons project zijn demontabel en herbruikbaar. Voor de Easy-
Unitz geldt dat deze als gehele unit demontabel herinzetbaar zijn. De constructieve opbouw bestaat 
uit HSB-gevels die aan de buitenkant afgewerkt zijn met douglas hout. 
 Voor onze andere concepten wordt er gewerkt met nieuwe constructies die worden toegepast aan 
de bestaande woningen. Hierdoor kan er meer leefruimte komen zonder dat er in de meeste 
gevallen meer vierkante meters bijgebouwd hoeven worden. In de rapporten over de concepten 
wordt dit specifieker uitgelegd. Met betrekking tot dit rapport zijn deze constructies demontabel en 
de producten waaruit deze constructies bestaan voor het grootste de herbruikbaar. 

 
In de bestaande situaties zijn de begane grondvloeren die niet zijn voorzien van een kruipruimte in 
de meeste gevallen niet geïsoleerd. Daarvoor is er een constructie bedacht om de bestaande 
betonvloer eruit te hakken tot aan de binnenkant van het binnenblad. Er zou eventueel een aantal 
centimeters bij-gegraven moeten worden om ruimte te creëren voor ventilatie onder de vloer. Dit 
voorkomt houtrot in de constructie. 
Aan de onderkant van het binnenblad waar de vloer is uitgehakt worden beugels gehangen waar 
onze HSB-vloerconstructie aangehangen kan worden. De vloerconstructie is geïnspireerd door de 
gedachte achter kanaalplaatvloeren. Het gaat dan ook over HSB-vloerelementen die afzonderlijk in 
stroken aan de beugels gehangen worden. Deze elementen worden tussen de naden opgevuld met 
Pro Clima Contega Fiden Exo, compriband. De Contega Fiden Exo van Pro Clima is een 
gecomprimeerde voegafdichtingsband en zorgt voor de uitwendige damp-open en slagregendichte 
afsluiting van aansluitvoegen. De bijzondere weersbestendige afdichtingsband is eenvoudig toe te 
passen en aan 1 zijde voorzien van een kleefstrook. 
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Als alle platen op zijn gehangen worden hierover elektrische vloerverwarmingsmatten gelegd die 
worden afgewerkt met een parketvloer. De parketvloer kan dienen als afwerkvloer, maar wij bieden 
ook de optie om over deze parket vloer een linoleumvloer te leggen. De keus voor een optionele 
linoleumvloer bestaat uit verschillende redenen. Zoals dat dit bewoners meer vrijheid geeft in het 
personaliseren van de woning. Verder bestaan linoleumvloeren uit natuurlijke en natuurvriendelijk 
materialen. Maar het belangrijkste is misschien wel de demontabele eigenschap van 
linoleumvloeren. Dit geeft de vrijheid om deze afwerkvloeren in andere ruimtes of project opnieuw 
te gebruiken. 

 
Voor de gevel wordt er inde bestaande gevel de spouw opgevuld met cellulose. Tegen het bestaande 
metselwerk komt regelwerk met daartussen schapenwol isolatie. Aan het bestaande metselwerk 
wordt geventileerd regelwerk bevestigd door middel van beugels tussen de isolatie. Hieraan kan 
weer de gevelbekleding gehangen worden. Ook voor de gevelbekleding zijn er verschillende optie 
voor meer personalisatie aan de woning. Er keus uit houten gevelbekleding en ecologische steen 
strips. 
 
Conclusie 
Voor waar het nodig is zijn er duurzame, demontabele en constructieve oplossingen bedacht die in al 
onze concepten toegepast kunnen worden. Bij het kiezen van deze oplossingen is er zekerheid dat 
hier milieubewust en aandachtig over is nagedacht met een ambitieuze visie naar de toekomst. 
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9 Cradle-to-Cradle 
9.1 In het kort 
Cradle-to-Cradle omvat twee circulaire processen. Je hebt de biologische cirkel: Waarbij een 
biologisch grondstof groeit, het wordt geoogst, vermaakt tot het product, Het product wordt 
gebruikt, het wordt weggegooid dit composteert weer en er groeien weer nieuwe grondstoffen. 
Hierbij maak je dus gebruik van een ecologisch materiaal dat je ook ecologisch houdt zodat het weer 
terug in de kringloop kan. Daarnaast heb je ook de Technische cirkel: Hierbij gebruik je niet 
ecologische grondstoffen die in producten worden gemaakt, die vervolgens in gebruik worden 
genomen en na het gebruik worden deze producten niet weggegooid maar gaan ze terug de 
productie in om opnieuw in hetzelfde of een ander product gemaakt te worden. Hierdoor begin je 
met een slecht proces maar door het hergebruiken en het ook op zo’n manier te ontwerpen dat het 
mogelijk is om de producten te hergebruiken creëer je naar loop van tijd een kringloop waar nog 
slecht minimaal nieuwe grondstoffen aan toegevoegd hoeven te worden.  

 

9.2 Toepassingen 
De grondstoffen en materialen die gebruikt worden bij het optoppen kunnen volledig hergebruikt 
worden zonder de waarde te verliezen. 
Onze producten in de units worden op de manier ontworpen en geproduceerd dat je de materialen 
na 10-15 jaar los kunt halen en opnieuw zou kunnen gebruiken. 
Veel van de producten die toegepast worden hebben een lange levensduur waardoor ze 10-25 jaar 
meegaan. 
Voorbeelden hiervan zijn Gutex Thermoflex, Gutex is dankzij hun bouw biologische eigenschappen 
herbruikbaar en kunnen, voor zover ze niet met vreemde stoffen besmet zijn, op nieuw als grondstof 
in het productieproces worden toegevoegd.  
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10 Warmte/koeling hergebruik 
10.1 Warmte/koeling hergebruik: 
Warmte/koeling hergebruik is een belangrijk onderdeel in je woning. 
Warmte komt voornamelijk uit je warmteterugwinning van natuurlijke toevoer en mechanische 
afvoer vanuit je woning 
In dit deel worden er verschillende toepassingen uitgelegd die ervoor zorgen dat we warmte en 
koeling hergebruiken en zo min mogelijk installaties toepassen in het project. 
 
10.1.1 Warmteterugwinning 
Wat is een WTW? 
WTW is een afkorting voor het begrip ‘warmteterugwinning’, wat gaat over het doorgeven van zowel 
warmte als koude. In de ventilatie wereld betekent WTW het overdragen van temperatuur van de 
ene luchtstroom aan de andere. WTW zorgt ervoor dat warmte, en daarmee energie, niet verloren 
gaat wanneer er frisse buitenlucht wordt gebruikt om een woning te ventileren. Een 
ventilatiesysteem met WTW houdt de luchtstromen in je woning in balans, met behoud van energie 
(95%). Daarom wordt WTW ook wel ‘balansventilatie’ genoemd. 
 
Wat is een WTW-unit? 
Een WTW-unit is een ventilatiesysteem dat je huis ventileert zonder 
dat er warmte-energie verloren gaat. De ventilatie van je huis is 
belangrijk omdat vervuilde lucht in huis kan leiden tot 
gezondheidsklachten als hoofdpijn, benauwdheid en (chronische) 
verkoudheid. Een WTW-unit is een ventilatieapparaat dat vervuilde 
lucht in huis afvoert en het vervangt voor schone lucht. De WTW-
installatie brengt verse lucht van buiten naar binnen. Voor deze lucht 
de woning ingaat wordt het gefilterd en aangepast naar de gewenste 
binnentemperatuur. Dit laatste gebeurt met behulp van 
warmteterugwinning. WTW-units maken een huis duurzamer en 
worden daarom veel toegepast in nieuwbouwprojecten. 
 
Hoe gaat warmteterugwinning in zijn werk? 
Bij WTW worden twee luchtstromen met elkaar in contact gebracht zodat de temperatuur van de 
één kan worden overgedragen op de ander. Dit gebeurt door twee luchtstromen dicht langs elkaar te 
laten stromen, zonder ze te mengen. In een WTW-unit gebeurt dit met behulp van een 
warmtewisselaar waarbij de luchttoevoer en -afvoer gescheiden zijn door een dun membraan. In 
onderstaande video zie je wat warmteterugwinning (WTW) is en hoe een WTW-unit werkt. 
 
Hoe passen wij warmteterugwinning in ons project? 
Warmteterugwinning passen wij toe in ons project door ervoor te zorgen dat er een natuurlijke 
toevoer van lucht is die je woning binnen komt. 
Dus er wordt frisse lucht van buitenaf gebruikt om je woning te ventileren. 
En een mechanische afvoer in je woning die de vervuilde lucht van binnen afvoert naar buiten. 
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10.1.2 WTW-installaties: 
Douche-WTW 
Met een douche-WTW gebruik je de warmte van het wegstromende douchewater om het koude 
douchewater alvast op te warmen. 
Daardoor verbruikt je cv-ketel minder gas. De warmtewisselaar komt in de afvoerpijp of in de goot 
van je inloopdouche. Om hem in te bouwen is een kleine verbouwing nodig. 
De douche-WTW draagt de warmte over via een warmtewisselaar (WTW staat voor 
warmteterugwinning). 
Het wegstromende water wordt dus niet gemengd met het 'verse' water: het stroomt langs elkaar 
heen. 
Daardoor wordt het koude water alvast opgewarmd en is er minder gas of elektriciteit nodig om het 
verder op temperatuur te brengen. En dat maakt de klimaatimpact van douchen een stuk kleiner. 
 
Voordelen: 
Er komt een betere BENG score uit, bij de BENG wordt gekeken naar de 
totale energiebehoefte in kW/m2. Daarnaast wordt er ook gekeken naar 
het energieverbruik van installaties, zoals die voor warm water. Dit is 
precies wat de kracht van de Blue is: het terugdringen van het 
energieverbruik voor warm water. 
 
10.1.3 Installatieloos koelen/verwarmen 
Alle kozijnen worden voorzien van kiepmogelijkheden waardoor er s 
’avonds/s ’nachts geventileerd kan worden. 
Ook worden deze voorzien tegen inbraakmogelijkheden zodat er niet 
gemakkelijk ingebroken kan worden via de kozijnen. 
 
10.1.4 DigitalSTROM 
DigitalSTROM is een gebouwbeheersysteem met veel 
mogelijkheden, De DigitalSTROM is een eenvoudig uit te 
breiden systeem. 
De DigitalSTROM verbindt apparaten via de bestaande 
verbinding, als de DigitalSTROM wordt geïnstalleerd 
worden de kroonstenen vervangen. 
Die kroonstenen bevatten een kleine computer waarin 
data waarmee de gedragslogica van het toestel 
Het DigitalSTROM pakket bestaat uit 3 onderdelen. 
Een server, een filter en een meter. 
De server is het hoofd van het hele beheersysteem, de server verbindt zich met alle meters in de 
woning. 
Die meters meten de opbrengst van energie, als die energie een hoge opbrengst heeft kunnen ze 
bijvoorbeeld een wasautomaat laten opstarten of de buffer bij de verwarmingsinstallatie opwarmen. 
De meter communiceert met de apparaten die verbonden zijn op het netwerk. 
Als laatst hebben we de filter, deze filter zorgt ervoor dat het systeem van buitenaf niet gehackt kan 
worden. 
De filter zorgt dus voor de veiligheid van je woning. 
Het is ook mogelijk om sensoren met je netwerk te laten verbinden. 
Deze sensoren kunnen bijvoorbeeld temperatuur routines activeren en de luchtkwaliteit 
waarborgen. 



RAPPORTAGE  
HORIZON SMART CIRCULAIR 

34 | P a g i n a  
Auteurs:  Frank Hijmans, Ravi van Kasteren, Ruben van Nieuwamerongen & Dyon van Schoonhoven 
Titel:   Biobased Circulair bouwen 
Datum:  27 mei 2022 

Het systeem is makkelijk te besturen met je app op je smartphone, zo kun je alles besturen zelfs op 
afstand. 
 
Wat draagt de DigitalSTROM bij aan de verwarming en het klimaat? 
De slimme verwarmings- en ventilatieregeling van DigitalSTROM maakt uw leven echt gemakkelijker 
door de temperatuur en het klimaat in uw huis automatisch te regelen. Regel de temperatuur en 
zorg voor gezonde ventilatie wanneer u dat wilt. Het resultaat is een onafhankelijk aangepast, 
aangenaam klimaat in elke ruimte op elk moment van de dag en frisse lucht binnen met een 
minimaal energieverbruik. 
 
Waarom de installatie van DigitalSTROM? 
De installatie van DigitalSTROM componenten is snel, onopvallend intelligent en voordelig. 
De gebruikte DigitalSTROM-componenten zijn na de installatie grotendeels onzichtbaar. Door de 
kleine uitvoering zijn ze praktisch overal inzetbaar en kun je alle componenten ook weer weghalen 
en in een nieuwe woning opnieuw gebruiken. 

10.1.5 Hoe Installatieloos helpt met warmte/koeling hergebruik 
Blauw dak: 
Een blauw dak is een vorm van een installatieloze oplossing voor water op je dak en de afvoer 
hiervan. 
Er zijn statische en dynamische blauwe daken, allebei hebben ze een bak waarin het water wordt 
opgeslagen. Dit noemen we waterberging 

 Statische blauwe daken houden het water alleen maar vast. De hoeveelheid water kan niet beïnvloed 
worden. 
Het regenwater wordt tijdelijk opgeslagen en geeft dit vervolgens langzaam vrij aan de lucht door 
verdamping, voor hergebruik aan de mens of aan het riool. 

 Dynamische blauwe daken kunnen de hoeveelheid water beïnvloeden om genoeg ruimte te hebben 
tijdens een hevige regenbui. 
Vaak wordt er een verbinding gemaakt met weerstations/regenradars die zware regenbuien kunnen 
voorspellen. 
Het waterniveau in de waterberging wordt dan verlaagd doormiddel van een pomp of sluissysteem. 
Dynamische blauwe daken zijn een betere oplossing voor wateroverlast door extreme neerslag 

 
Onder de waterberging van blauwe daken ligt altijd een waterdichte en wortelwerende laag.              
Deze laag voorkomt de lekkage naar het gebouw wat er onder zit. 
Boven deze waterberging wordt vaak beplanting aangebracht, wij hebben dat in de vorm van een 
groen dak. 
Deze planten zorgen ervoor dat ze een deel gebruiken van het water en dat opnemen. 
 
Waarom een blauw dak? 
Een blauw dak is goed toe te passen in combinatie met 
een groen dak, dit zorgt ervoor dat je 2 systemen kan 
toepassen op hetzelfde dak. 
We maken zo gebruik van het hergebruiken van 
regenwater, dit water kan zo weer gebruikt worden voor 
bijvoorbeeld het toilet omdat het water niet onnodig 
gezuiverd hoeft te worden, dit geeft ook een bijdrage aan 
het milieu. 
Het regenwater heeft een verkoelend effect op je dak 
waardoor het binnenklimaat in je woning ook koeler is. 
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10.1.6 Overstek 
Wat draagt een overstek aan bij warmte/koeling 
hergebruik? 
Een overstek beschermt uw gevels tegen neerslag, regen 
komt immers minder snel tegen je muur wanneer er een 
dak overstek aanwezig is. 
Overstek biedt onder andere ook schaduw in de zomer 
hierdoor kan het niet snel bij de ramen binnendringen. 
Dit zorgt er weer voor dat het huis in de zomer heerlijk 
koel is en in de winter lekker warm. 
 
10.1.7 Mechanische ventilatie 
Mechanische ventilatie is een vorm van 
ventilatie waarbij er continu een draaiende 
ventilatiemotor vervuilde lucht afvoert via 
luchtkanalen in de keuken, de badkamer en het 
toilet. 
Het wordt daarom ook we centrale afzuiging 
genoemd. 
Een schakelaar of regelknop met twee of drie 
standen regelt de hoeveelheid lucht die wordt 
afgezogen. 
De aanvoer van deze frisse lucht gebeurt via 
ventilatieroosters en of ramen met een 
ventilatiestand. 
 
Waarom we niet voor mechanische ventilatie kiezen? 
Voor deze vorm van ventilatie kiezen wij niet omdat dit geen installatieloze vorm van ventilatie is. 
Bij mechanische ventilatie wordt gebruikt gemaakt van installaties die in ons project zoveel mogelijk 
vermijden moeten worden. 
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11 Conclusie 
Zoals is te lezen zijn er veel soorten ecologische en biobased materialen maar die wij gaan toepassen 
zijn hoofdzakelijk: CLT, HSB, Gutex, Burned wood, Kurk, schroefpalen, leemstuc, thermisch 
gemodificeerd hout, marmoleum en cellulose. We gebruiken met onze prefab units zo veel mogelijk 
ecologische materialen die we op een demontabele manier aan elkaar verbinden, Voor de 
luchtdichting gebruiken we schapenwol en op de plekken waar dat niet mogelijk is gebruiken we de 
tape, kit en buisdoorvoeren. Ook hebben we een overzicht gemaakt van mogelijke 
isolatiematerialen.  
 
Door dit onderzoek gedaan te hebben we veel nieuwe materialen leren kennen en kunnen we ook de 
conclusie trekken dat onze visie die we willen realiseren voor meer dan 80% uit ecologische 
materialen bestaat.  
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12 Bronnen 
12.1 Gebruik van biobased materialen 

 https://www.eco-logisch.nl/merk-Pavatex-20 
 https://www.woonwijzerwinkel.nl/product/houtvezelplaat-vloer/ 
 https://www.bouwbestel.nl/blog/wat-is-fermacell-

plaat.html#:~:text=Fermacell%20plaat%20samenstelling,en%20op%20maat%20gesneden%20worden 
 https://www.budgetisolatieshop.nl/a-59492423/pavatherm-platen/pavatherm-standaard-

houtvezelplaat-120mm/ 
 https://www.verbouwkosten.com/vloer/renovatie/schuimbetonvloer/#:~:text=Dit%20luchtige%20schui

mbeton%20bestaat%20voor,3%2C5%20in%20het%20Bouwbesluit 
 https://www.eco-logisch.nl/Villgrater-Natur-Schapenwol-isolatieplaat---dikte-100-mm-8742 
 https://www.everuse.com/nieuws/cellulose-isolatie-bespaart-co2-het-hele-jaar-

door#:~:text=Hoge%20isolatiewaarde%3B%20lekker%20warm%20in,beter%20blijft%20de%20woning%
20verwarmd 

 https://www.elektrische-vloerverwarming.nl/service/pvc-linoleum-of-vinyl-als-vloer-afwerking/ 
 https://www.groenebouwmaterialen.nl/unilit-cortex-isolerende-kalk-dekvloer.html 
 https://klusvakman.nl/houtvezel-een-natuurlijk-en-efficient-isolatiemateriaal/ 
 https://www.maiburg.nl/maiburg/nl/EUR/Maiburg-Catalog/Constructief-Plaatmateriaal/Duurzaam-

plaatmateriaal/Ecoboards/ECOBoard-7DFNon-coated-650-kg-
m%C2%B3/p/BASE_CONSTRUCTIEFPLAATMATERIAAL_DUURZAAMPLAATMATERIAAL_ECOBOARDS_ECO
BOARD7DF 

 https://www.devloerderij.nl/ecologische-houten-
vloeren.html#:~:text=De%20afwerking%20van%20ecologische%20houten,wordt%20periodiek%20met
%20natuurzeep%20gedaan 

 https://www.maiburg.nl/merken/ecoboards?gclid=CjwKCAjwo8-
SBhAlEiwAopc9W3lZwc06sDLEFMc78FLuy8nthSSbGYIoB-Nk7FRsL5qw9IXMRecWNRoCJIMQAvD_BwE 

 https://mdfosb.com/nl/products/smartply-
ultima?_gl=1*11htdbu*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjw6dmSBhBkEiwA_W-
EoC_jiGL59hN0WsMdzN4XdYM46Cbn0_MlGieTmcQbMVhPWWFiq7bKHhoClJYQAvD_BwE 

 https://www.vandersanden.com/nl-nl/steenstrips 
 

12.2 Warmteterugwinning 
 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-warm-water/douche-wtw/ (wtw) 

 

12.3 Afwerkingen 
 https://www.cf-kunststofprofielen.nl/pagina/resysta 
 https://gadero.nl/blog_thermisch-gemodificeerd-hout-wat-is-dat/ 
 https://www.forbo.com/flooring/nl-nl/producten/marmoleum/marmoleum-live-

forward/pfncc5?gclid=Cj0KCQjwhLKUBhDiARIsAMaTLnGMHjk2R5lCJqSS4XhZtvGg0BO6pbrUuMjVb7cy
xxLovIZUSsXDhQcaAty0EALw_wcB 

 https://www.burnedwood.nl/  
 BW-Brochure-NL-2021-04.pdf (burnedwood.nl) 

 

12.4 Isolatie 
 https://www.kurk24.nl/?gclid=CjwKCAjw4ayUBhA4EiwATWyBrvab6Lf07JRQ-

RWS2blvSakpPsQdh2iMmwUdQ_9nx88cwJBL-Nn0ABoCOkYQAvD_BwE 
 https://www.isocell.com/nl/cellulose-isolatie/voordelen/klimaatbonus 
 https://www.everuse.com/nieuws/co2-besparen-met-circulaire-cellulose-isolatievlokken 
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12.5 Modulair, flexibel en demontabel 
 https://www.portakabin.com/nl/waarom-kiezen-voor-modulair/wat-is-modulaire-

bouw/#:~:text=Modulair%20bouwen%20is%20een%20bouwtechniek,alleen%20worden%20ge%C3%A
Fnstalleerd%20en%20aangesloten  

 https://www.stido.be/nl/nieuws/de-voordelen-van-modulair-bouwen/  
 https://jansnel.com/modulair-bouwen/  
 https://www.bouwtotaal.nl/2015/01/flexibel-bouwen-is-essentieel-voor-duurzaam-bouwen/  
 https://www.bouwmagazine.nl/55-minder-milieulast-door-demontabel-bouwen/  
 https://www.mogelijk.nl/blog/demontabel-bouwen/  
 https://www.groenebouwmaterialen.nl/pro-clima-contega-fiden-exo-compriband.html  
 https://www.funderingsschroef.nl/montage/ 
 https://www.schroefpalen.com/nl/realisaties 

 

12.6 Overig 
 https://papagreen.org/grondstoffen/co2-productie-bouwmaterialen-de-materiaalpiramide/(c02 
 https://www.boogaerdthout.nl/acetyleren/ 
 https://duurzaam010.nl/thema/blauwe-daken/(blauwe  
 https://www.finnhouse.nl/damp-open-bouwen/ 
 https://www.groenebouwmaterialen.nl/ 


