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Duurzaamheid in de bouw is de voetafdruk 
terugbrengen van 

Bouwen, 

Gebruik 

Onderhoud en 

Sloop/vernieuwing. 

 

Dus de complete levenscyclus van een gebouw. 

  



Voetafdruk van een gebouw (bestaand) 

 

Energie en materiaal bij bouw  5 – 20% 

Energiegebruik/onderhoud gebruik  70 – 90% 

Renovatie of sloop/recycling   5 – 10% 

 

We (nieuw)bouwen maar 0,5% van de bestaande 
voorraad per jaar!! 



M.A.W.  

De grootste energie- en milieubesparing moet 
dus komen van de bestaande voorraad 

Een gemiddeld gebouw zou eeuwen mee 
moeten kunnen gaan 

Restaureren/renoveren heeft een kleinere 
voetafdruk dan nieuwbouw 

Je krijgt geen tweede kans! 



  

Verhoogde prioriteit verbeteren 
energieverbruik oude, histrorische 
bebouwing en monumenten 

20% besparing primaire energie- 
consumptie 

Weinig aandacht 

Geen regelgeving 



Restaureren 

Het zowel conserveren en repareren 
met gebruikmaking van dezelfde 
materialen en oude technieken 
zonder verhoging van prestaties, als 

het vervangen van onderdelen. 

 



Renoveren 

Het verhogen van prestaties door het geheel of 
gedeeltelijk toevoegen, vernieuwen of veranderen, 
eventueel met nieuwe technieken. 

Reconstrueren 

Het in vroegere verschijningsvorm terugbrengen. 

 



Prestaties, vormgeving, detaillering, techniek, 
kleurstellingen en duurzaamheid niet in strijd met 
voorwaarden.  

(o.a. vergunningen, welstand, subsidie, 
Bouwbesluit) 



Verhogen van prestaties alleen door toevoegingen, 
niet door wijzigingen, tenzij onredelijk. 

 

 

          HOUT 

 

  



  

 

• Luchtdoorlatendheid (luchtdichtheid), 
waterdichtheid en weerstand 
windbelasting 

• Energie zuinig (isoleren) 

• Inbraakwerendheid  

• Duurzaamheid (materialen, 
verbindingen, detaillering e.d.)  

• Geluidisolatie   

 



 
• Testen van complete 

gevelelementen  
• Luchtdichtheid 

aansluitingen draaiende 
delen (kieren) en tussen 
vaste delen (naden) 

• Europese normen 
• Laboratorium of op locatie 

 
  
 



Luchtdichtheid steeds belangrijker 
 
- Thermische isolatie 
- Condensatie 
- Tocht 
- Geluid 
 



Luchtdichtheid 

Luchtdichtheid controleren 
 
 
 



Luchtdichtheid controleren 
 
- Blowerdoor test op locatie  

 
- Laboratorium testkast 

 
- Combineren met  
    infra-rood camera 
 
 



Alle bereikbare gevelelementen van woningen 
dienen in Nederland te voldoen aan de weerstands 
klasse 2 voor inbraakwerenendheid volgens 
NEN 5096.   
 
Bestaande bebouwing ook 



Resultaten mogelijk op basis van: 
 
• Testen  
 
• Advies (gelijkwaardigheid)   
 
 
 



 Restaureren gevelelementen  



Als bestaande situatie 

 

  

????? 

  



  

    



  

    



 Restauratie  Gevelelementen 





  

    



  

    



  

    



  

    



  

    



 Restaureren met hout is en kan 
duurzaam met behoud van 

oorspronkelijkheid 
 
 


