
Materialenmodule:

Bouw

Achtergrondinformatie over materialen, van 

productie tot einde-levensduur en recycling



Wat is het meest duurzame materiaal?



Systeem

Product

Materiaal





Materiaalkeuze

Aandachtspunten:

• Lange levensduur ten opzichte van 
(doorgaans) hoge milieu-impact door 
productie.

• Energieverbruik tijdens de gebruiksfase 
is vaak doorslaggevend.

• Overweeg de herbruikbaarheid en het 
gemak waarmee materialen kunnen 
worden teruggewonnen.



Kunststoffen

Toepassingen:

• De Europese bouwsector gebruikt bijna 

10 miljoen ton kunststoffen per jaar.

• Hoofdzakelijk PVC / HDPE en PP: 

buizen, kabels, fittings, profielen en 

kozijnen. 

• Daarnaast isolatiematerialen zoals: 

EPS en PUR.



Kunststoffen in de bouw

(+) Voordelen

• Goede sterkte-tot-gewicht verhouding 

kan zorgen voor materiaal- en 

energiebesparing.

• Lange levensduur en 

Onderhoudsvriendelijk.

(-) Nadelen

• Verbruik van niet hernieuwbare 

grondstof.

• Samengestelde materialen laten zich 

lastig scheiden.

• Additieven (legacy) kunnen 

gezondheidsschade veroorzaken en 

bemoeilijken het recyclingproces.



Case: Van Werven

• PVC recyclaat wordt gebruikt in 
drielaags buizen.

• Als eerste in Europa aangemerkt als 
einde afval.

• Niet langer afval: hierdoor kan het 
recyclaat gemakkelijker worden 
ingezet.



Metalen

Toepassingen:

• De bouw is goed voor de helft van al 

het wereldwijde staalgebruik.

• Staal wordt vooral gebruikt in 

structurele toepassingen, maar bijv. ook 

ventilatiesystemen en daken.

• Aluminium wordt toegepast in kozijnen 

en façades. 



Metalen in de bouw

(+) Voordelen

• Hoge sterkte en stijfheid.

• Erg geschikt voor de lange 

levensduur van gebouwde omgeving.

• Goed recyclebaar. 

(-) Nadelen

• Relatief energie intensieve en 

verontreinigende productieprocessen.



Case: Kloeckner Metals

• Gevel as a service: hergebruik van 

stalen gevelprofielen.

• Remontabele bouwverbindingen.

• Financieringsconstructie wordt getest in 

proefprojecten.



Keramische materialen

Toepassingen:

• In de bouw worden veel keramische 

materialen gebruikt, zoals: baksteen, 

keramische tegels, glas en het cement 

in beton.



Keramische Materialen in de bouw

(+) Voordelen

• Lange levensduur.

• Onderdelen die eenvoudig los te 

maken zijn (straatstenen, dakpannen) 

kunnen worden hergebruikt. 

(-) Nadelen

• Relatief vervuilende en energie 

intensieve productieprocessen.

• Veel keramische materialen (beton, 

baksteen) worden doorgaans niet 

gerecycled of gedowncycled.



Case: Bio Bound

• Beton producten van gerecycled én 

natuurlijk materiaal.

• Oud beton wordt gebroken en als 

aggregaat gebruikt.

• Olifantsgras wordt als vezelversterking 

en vulmiddel gebruikt.



Hout

Toepassingen:

• Hout wordt veel gebruikt voor 
structurele toepassingen, maar ook in 
vloeren, deuren en kozijnen.



Hout in de bouw

(+) Voordelen

• Hernieuwbaar, mits duurzame 

bosbouw (FSC / PEFC).

• Productie en bewerking is relatief 

weinig energie intensief.

• Mogelijkheden voor cascading van 

houtafval.

(-) Nadelen

• Onverantwoorde houtproductie kan 

bijdragen aan ontbossing.

• Onbehandeld is het meeste hout 

slecht bestand tegen vocht.

• Houtverduurzamingsmiddelen 

(impregneermiddel) en lijm kunnen 

schadelijk zijn voor mens en milieu.



Case: Rothuizen 

Architecten

• Circulaire bouw kind- en jeugdkliniek 

Emergis.

• Materialen ‘geoogst’ uit een oud pand.

• O.a. houten draagconstructie en 

gevelbekleding werd hergebruikt.



Andere Natuurlijke 

Materialen

Toepassingen:

• In de bouw worden natuurvezels 

gebruikt als isolatiematerialen, zoals 

vlasvezels, kokosvezel, bamboe, 

hennep-kalk combi.

Bron: isolatie-info.nl



Natuurlijke bouwmaterialen

(+) Voordelen

• Hernieuwbare grondstoffen

• Meestal recyclebaar én biologisch 

afbreekbaar.

(-) Nadelen

• Het gebruik van brandvertragers is 

noodzakelijk.

• Productie kan lokaal milieubelastend 

zijn door landgebruik, waterverbruik, 

en het gebruik van pesticiden en 

(kunst)mest.



Case: FAAY 

Systeemwanden

• Wanden met een kern van 

vlasscheven.

• Dit is een restproduct van de vlasteelt 

dat overblijft na de productie van lijnolie 

of textiel.

• Vlas heeft een lange levensduur en 

goede isolerende werking.



Wet- en Regelgeving

• EU Waste Framework Directive: 70% 

van al het bouw- en sloopafval moet 

worden hergebruikt of gerecycled.

• Construction and Demolition Waste 

Protocol: niet bindende EU richtlijnen 

over scheiding, inzameling en 

hergebruik van bouw- en sloopafval.



Vragen?



Duurzame materialen bestaan niet, maar 

wel duurzame en circulaire toepassingen.  


