
Een duurzame 
 allergie 
Duurzaam is een hype. De wereld moet 

er aan, dus de klant wil het. Maar wat is 

duurzaam? Ik kan zo een rijtje opsommen: 

energiebesparing, milieu, gezondheid, her-

gebruik, recycling en zo meer. Natuurlijk 

met toepassing van de Trias Energetica en 

de Trias Ecologica. Maar daarmee ben je er 

nog niet. Want praten over duurzaamheid 

levert al snel discussies op over waarheid 

en noodzaak. Denk bijvoorbeeld aan iso-

leren versus ventileren, milieuvriendelijke 

verf versus de levensduurverlenging van 

hout, schapenwol versus vlas of steenwol. 

Wat mij opvalt: iedereen rekent naar zich 

toe. Daar krijg ik regelmatig een duurzame 

allergie van.

Voor mij betekent duurzaam bouwen en 

verbouwen vooral: je goed laten informe-

ren, luisteren naar je klant en bewust kie-

zen. Met de informatie op de website van 

Milieu Centraal kun je de keuze voor een 

bepaald materiaal sturen. Met de geboden 

informatie kun je de klant voorlichten en 

je keuze verantwoorden.

Speel in op de hype en laat je klant weten 

welke materialen je gebruikt. Ik denk dat 

elke klant dat graag wil weten. Overleg 

een materialenstaat. Daarmee kun jij je 

klant laten zien dat je jouw keuzes en 

zijn wensen hebt waargemaakt. Dit wekt 

vertrouwen bij de klant en is goed voor je 

uitstraling als vakman die duurzaam (ver)

bouwen serieus neemt. 
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Gratis Rc-waarde berekenen met een 
fabrikant-onafhankelijke tool
Wil je een onafhankelijke berekening van de 

Rc-waarde? Raadpleeg dan de Rekentool Warmte-

weerstand http://sbrcurnet.binksoftware.nl. De site 

biedt de betaversie die voor een aantal constructies 

inmiddels is te raadplegen. Zo kun je de Rc-waarde 

bepalen van onder meer de na-isolatie van bestaande 

spouwmuren, een houten vloer met na-isolatieplaat 

en de isolatie van zowel hellende als platte daken. 

Ook een vriend van hout?
Bezoek dan www.vriendenvanhout.nl. De initiatiefnemers van deze website vinden hout een duur-

zaam, sterk en mooi natuurproduct dat zijn gelijke niet kent. De Vrienden #vanhout willen misver-

standen wegnemen over de winning, het gebruik en de duurzaamheid van hout. De vrienden laten 

Nederland via de televisie, sociale media en de website zien wat houtgebruik betekent voor de mens 

en zijn leefomgeving. 

Energie besparen met de 
 WoonWijzerWinkel

Berekenbaar de 
zuinigste radiator 
Jaga lanceert www.dezuinigsteradiator.nl met een 

Profit Simulator. Met deze online tool kun je in drie 

stappen berekenen hoeveel huiseigenaren besparen 

als zij kiezen voor Jaga Low-H2O radiatoren. Deze 

radiatoren zijn door Kiwa Technology verkozen tot de 

zuinigste radiatoren van Nederland, aldus Jaga.

dienstverlening van de WoonWijzerWinkel is naar 

eigen zeggen gratis en onafhankelijk. De initiatief-

nemers beloven keuzevrijheid, bieden deskundig 

maatwerkadvies en zoeken altijd naar de beste oplos-

sing. De consument kan de website raadplegen of 

de 2500m² grote showroom in Rotterdam-Heijplaat 

bezichtigen.

De WoonWijzerWinkel is een initiatief van de Stich-

ting Marktplaats Duurzaam Bouwen en gemeenten 

uit de Alliantie Duurzaam Rijnmond (Stadsregio 

Rotterdam). MPDuBo is een onafhankelijke stichting 

met ideële doelstellingen, die ondersteund wordt 

door gemeenten uit de Metropoolregio Rotterdam 

Den Haag. De Vereniging van Nederlandse Gemeen-

ten ondersteunt de WoonWijzerWinkel met geld dat 

vrijkomt via het SER Energieakkoord.

De vakman die werkzaam is in de Rotterdamse-Haag-

se regio kan de klant die op energie wil besparen, 

door verwijzen naar de WoonWijzerWinkel. De 
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