
           

 



   

Duurzame Ontwikkeling 
Brundtland-rapport ‘Our common future’ 1987 

Duurzame ontwikkeling is  

“Ontwikkeling, die aansluit op de behoeften van het 

heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties 

om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te 

brengen” 



   

Duurzame Ontwikkeling VIBA-Expo 
De mens centraal, door op innovatieve wijze,  
integraal en flexibel te bouwen, wonen en werken.  
 

 
 

  

Continu inspelend op 
veranderende omstandigheden 

en  

wijzigende behoeften  
van mensen. 
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Fossiele brandstoffen  
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Nederlands aardgas 

• Jaarlijkse onttrekking  75 mld. m3  
• Voorraad 1.1.2010       1220 mld. m3  

 
• Nieuwe vondst 2010  9 mld. m3  
        
  Wat wordt betaald met de aardgasbaten? 
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Prijsontwikkeling 
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Nationaal programma “Meer met minder”  2020 
 
• 20% emissie beperking 
• 20% energie besparing 
• 14% duurzaam opwekken 
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Transitie paden 1 

Kernthema’s 
 
1. Groene grondstoffen 
2. Duurzame mobiliteit 
3. Keten efficiency 
4. Nieuw gas, schoon fossiel 
5. Duurzame elektriciteit 
6. Gebouwde omgeving 
 
 



  

Duurzame Ontwikkeling VIBA-Expo 
• Integraal ketenbeheer 

o Hernieuwbare grondstoffen 
o Oneindig hergebruik van afval (C2C) 

• Energie extensivering (trias energetica) 
o Bouwen met meer massa en goede isolatie 
o Resterende energie halen uit zon, wind en water 
o Allerlaatst, zuinig en efficiënt gebruik fossiele bronnen 

• Kwaliteitsbevordering  
o Gezond binnenklimaat, veilig en comfortabel  
o Versterken van (bio)diversiteit in omgeving 



Integraal en 
duurzaam ontwerpen 



  

Service-instituut VIBA-Expo 
• VIBA-Expo is sinds 1995 onafhankelijk en hoort 

tot Europa’s grootste permanente exposities op 
het gebied van duurzame ontwikkeling 

• Focus op een integrale aanpak, vanaf 
gebiedsontwikkeling, ontwerpen, ontwikkelen, 
uitvoeren, tot en met blijvende bewoners-
participatie bij het bouwen, wonen en werken. 



  

Service-instituut VIBA-Expo 
• Specifiek focus op bevorderen van kwaliteit & 

gezondheid in de gebouwde omgeving. 
• Hoe? Dat doen we  
 met onze kennis- en adviesfunctie,  
 als platform voor continue innovatie  
 door onze beleidsbeïnvloeding  
 exposeren duurzaam producten en diensten 
• voor bezoekers een inspiratie,  
• voor participanten een podium  
• voor duurzaam bouwen een onmisbaar vertrekpunt. 



   

Gebiedsontwikkeling 
Gezond & Groen & Betaalbaar 

Energieleverend 

Creatief kansen zoeken 

Gemeenschappelijk belang (allemaal winnen) 
• Overheid, ondernemers, onderwijs en organisaties 
• Burgers / omwonenden / toekomstige bewoners 

  



   

Ontwerp > Ontwikkelen 
Integrale aanpak  
• zowel in ontwerpteam als in projectteam 
• maar ook in bestuurlijk overleg 

Resultaten coalities/allianties belangenhouders  
• Brabantwoning 
• Frisse Scholen 
• Innovatief Groen 



  

Chaos in certificeringsland b.v. 
(Gebouw en/of wijk, landschap, materialen, milieu, energie) 

Greencalc+ (gebouw of wijk; stichting Sureac)  

BREEAM (gebied, gebouw; Dutch Green Building Council) 

GPR-Gebouw (W/E adviseurs)  

EPC (EnergiePrestatieCoeffient) wordt EPG (gebouw; NEN) 

DUBO (bouwproducten volgens LevenCyclusAnalyse; Nibe) 

C2C (EPEA) / Eco-Quantum (IVAM) / Toolkit (BAM) 

… etcetera 
 



   

Wettelijke eis nieuwbouw  EPC = 0,6  
 

EPBD=Energy Performance Building Directive 

 

Sinds 1.1.2008 verplichte woning labeling  
EPC = indexgetal energieprestatienieuwbouw  
Per 1.1.2009 utiliteit verplicht  
Per 2009 www.breeam.nl  
EPC in 2011 -> 0,6  
EPC in 2015 -> 0,4  
EPC in 2020 -> 0,0 = energieneutraal 

Zie: www.woning-energie-label.nl (Agentschap NL) 
  

http://www.woning-energie-label.nl/


   

Energielabel en de EPBD (herzien 19 mei 2011) 
EPBD-richtlijn verplicht alle EU-landen tot verbetering van de 
energieprestatie van gebouwen met vijf concrete activiteiten: 
1. eisen m.t.b. een algemeen kader voor methode ter berekening van 

een geïntegreerde energieprestatie van gebouwen; 
2. minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen; 
3. minimumeisen voor de energieprestatie van bestaande grote 

gebouwen, die ingrijpend gerenoveerd worden; 
4. de energiecertificering van gebouwen; 
5. de regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen in 

gebouwen en een eenmalige totale keuring van 
verwarmingsinstallaties waarvan de ketel ouder is dan 15 jaar. 



  

DUBOkeur > milieubelasting isolatie    



   

 

  



   

Score in BREEAM 

 



   

   

 



   

Frisse Scholen 
Duurzaam en dus ook gezond, 3 pijlers 

1. Duurzaam en dus gezond gebouw 

2. Duurzame en dus gezonde buitenruimte (vergroenen, 

bewegen, educatief (bio)diversiteit, veilig) 

3. Integratie duurzaamheid en gezondheid in onderwijs  

4. (onderwijsoplossingen tonen, didactische projecten). 
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Binnenmilieuproblemen met hun gezondheidseffecten 
probleem percentage huizen gezondheidseffect 

geluid uit buurwoning 25% ernstige hinder 

geluid van installaties 30% hinder 

te weinig daglicht 15% verstoring stemming 

te warm ’s zomers onbekend sterfte ouderen 

te koud ’s winters 18% hinder 

te droog ’s winters 20% irritatie ogen, neus, keel 

tocht 6% hinder 

schimmelplekken 17% risico astma 

huisstofmijten 80% risico astma, eczeem 

zwevend stof 60% risico hartinfarct, beroerte 

stikstofdioxide 90% risico benauwdheid 

formaldehyde 10% irritatie, risico kanker 

radon 100% risico longkanker 

te weinig ventilatiemogelijkheden 21% 
onwelbevinden, zie ook schimmel, huisstofmijt, 

stikstofdioxide, radon, enz. 



   

Brabantwoning 
• Geerpark wil duurzaamste woonwijk worden 
 Probleem bij sociale woningbouw (kosten) 
 Oplossen met slim (integraal) ontwerpen en ontwikkelen 

• Initiatief G4C4 onder regie provincie 
 Maak ontwerpscenario voor betaalbare woning  
 Met duurzame kwaliteit dus ook toekomstwaarde 
 Woning als levend organisme 

 



   

 

 

 

  



  

 



   

Brabantwoning principe prototype 
 

 

 

  



  

Brabantwoning Principe doornede 

 

 



SUSTAINABILITY?  



SUSTAINABILITY?  









SUSTAINABLE WATERSYSTEM 





Doe meer met uw dak!
 Groen: het Vegetatiedak: 

– regenwaterbuffer en microklimaatverbeteraar
– temperatuurmoderator, passieve koeler en bevochtiger
– daktuin/parklandschap voor mensen

 Rood: het Energiedak
– kracht- en warmteopwekker
– regenwatercollector
– zonnereflector en actieve koeler

 Blauw: het Kassendak
– krachtopwekker en warmtecollector
– regenwatercollector
– passieve koeler
– CO2-buffer en stedelijke landbouw
– wintertuin en thuisrestaurant



 Extra dakisolatie
 Zonnecollector
 PV-coating
 Regenopvang
 CO2-afvang
 Afvalluchtfilter
 Wintertuin

 Schooltuin
 Stadsmoestuin
 Stadslandbouw
 Algenkweek
 Restaurant/bar
 Educatieruimte
 Vergaderruimte

Kassen op daken: niet zo’n gek idee, hoor

Algenbioreactor in kas, El Paso [Rudy Gutierrez]

Happy Healthy School [Kulik et al. 2010]



Energiegebruik: waar hebben we het over?
Gemiddelde Nederlandse woning
 Warmte: 1500 m3 gas = 13,2 MWhth (~ 132 kWh/m2)
 Warmtepomp (die omgevingswarmte gebruikt, COP=4)  3,3 MWhel

 Elektriciteit: 3500 kWh = 3,5 MWhel

 Totaal: 16,7 MWh
 All-electric: 6,8 MWhel

Gemiddelde mobiliteit
 Auto: 20.000 km, 8 l/100 km, dus 1600 l diesel/benzine = 14 MWh
 Electrische motor  4 x efficiënter  3,5 MWhel nodig

Totale huishoudelijke vraag per huishouden
 30,7 MWh
 All-electric: 10,3 MWhel



Energy = ruimte
Een Nederlands huishouden (hh) heeft all-electric dus ongeveer 10 MWh nodig

Wat is de jaarlijkse opbrengst per hectare (10.000 m2) grond of dak met…

 Zonnepanelen met PV-cellen (polykristallijn) 120 hh

 Windmolens, 2MW turbines on-shore 43 hh
 Windmolens, urban turbine (bijv. Turby) 1 hh

 Biobrandstof, suikerbieten 53 hh
 Biobrandstof, koolzaad 18 hh

 Biomassa, bosonderhoud 30 hh
 Biomassa, snoeimateriaal 8 hh



Duitsland’s duurzaamste stad Freiburg



2006
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EU Inzet 

 
EU Inzet van duurzame bronnen 2010 
 
 

 



NOG  MEER  ……… 
 
 

Website: www.vibaexpo.nl 




