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Inleiding
30% van het totale energieverbruik wereldwijd wordt 
toegeschreven aan gebouwen en de bouwsector.1 Dit is niet 
meteen een donkere vlek op het blazoen van de bouwsector. 
Sterker nog, het laat duidelijk zien dat de branche een 
geweldige kans heeft om een positieve impact te maken. Het is 
een kans die velen in de bouwsector hebben opgemerkt en op 
in zijn gesprongen. Duurzaam bouwen is niet meer alleen maar 
een trend, het heeft een blijvende revolutie teweeggebracht. 
Bouwbedrijven die dit negeren lopen het risico achter te blijven.
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De definitie van 
duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen draait om het optimaliseren van het bouwproces om de negatieve 
impact op milieu en mens tot een minimum te beperken. Tegelijkertijd worden de 
positieve aspecten van het afgeronde bouwwerk gemaximaliseerd. Dat gaat verder 
dan de afronding van het bouwproject. Gedegen planning en ontwerp dragen bij 
aan de duurzame kwalificatie van een bouwwerk, tijdens de gebruiksfase en zelfs de 
uiteindelijke sloop ervan.2

De milieu-impact van de bouw 
Elk bouwproject, van een eenvoudige gezinswoning tot het grootste mega-
infrastructuurproject, kan op meerdere manieren een impact hebben op het milieu, 
waaronder:

• Rechtstreekse vernietiging van 
ecosystemen door mijnactiviteiten, 
houtkap en andere technieken voor 
het winnen van grondstoffen

• Afval, water- en luchtverontreiniging, en 
het hoge energieverbruik dat nodig is 
voor de productie van bouwmaterialen; 
naar schatting is 5% tot 8% van de 
wereldwijde CO2-uitstoot alleen al 
afkomstig van cementproductie3

• Erosie en afvloeiing op de 
bouwlocatie die lokale waterwegen 
en flora kunnen beschadigen

Deze problemen kunnen in elk onderdeel van de toeleveringsketen een bedreiging 
vormen voor de bottom line. Fabrikanten van bouwmaterialen die de hoeveelheid afval 
verminderen helpen niet alleen het milieu een handje, ze zien hun winst waarschijnlijk 
ook stijgen door elk laatste beetje grondstof ten volle te benutten.

• Luchtverontreiniging door het 
gebruik van zware machines die 
draaien op diesel- of benzinemotoren 
die uitlaatgassen produceren

• Hoge CO2-uitstoot wanneer 
materialen en apparatuur over grote 
afstanden worden vervoerd

• Lekkages of andere ongelukken die 
de grond, lucht en het water direct 
verontreinigen met giftige chemicaliën
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Essentiële componenten van duurzaam bouwen 
De honderden methoden die de bouw milieuvriendelijker maken, zijn 
samen te vatten in zes hoofdcategorieën.

Verdere standaardisatie 
Duurzame bouwinitiatieven begonnen in de jaren 1980 en 1990, maar de eerste pogingen 
om bouwtechnieken en -materialen te optimaliseren waren onsamenhangend en 
onvoldoende gestandaardiseerd.5 Standaarden voor duurzame bouw zijn essentieel om 
verschillende technieken te kunnen kiezen op basis van hun bewezen verdiensten. Aan het 
einde van de jaren negentig werd het classificatiesysteem LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) ontwikkeld. Dit was een eerste poging om het duurzame bouwproces 
te standaardiseren. Tegenwoordig zijn er in de meeste landen meerdere opties om de 
efficiëntie van een bepaald bouwkundig ontwerp te kwantificeren.

1. Energie-efficiëntie: voor 
bouwwerken die met duurzame 
methodes zijn gebouwd is tijdens 
de bouw- en gebruiksfase minder 
energie nodig. Aanpassingen in de 
inrichting, hoeveelheid isolatie, 
het kiezen en voorbereiden van 
de locatie, en zelfs de kleur van 
gevelmaterialen verbeteren allemaal 
de energie-efficiëntie.

2. Vermindering van afval: door betere 
planning kan een nieuw bouwwerk 
vrijwel zonder restmateriaal worden 
gebouwd.

3. Bouwmaterialen met lage impact: 
richtlijnen om de hoeveelheid 
afval ter plaatse te verminderen, 
in combinatie met bouwmaterialen 
die tijdens fabricage minder afval 
produceren, zorgen dat de bouw 
een aanzienlijk kleinere impact 
heeft. Deze milieuvriendelijke 
bouwmaterialen zijn niet allemaal 
nieuw en onbekend. Veel materialen 
zijn dezelfde standaardmaterialen 
(zoals dimensionaal timmerhout voor 
kozijnen), maar dan geproduceerd 
volgens hogere standaarden.

4. Binnenluchtkwaliteit: zorgvuldige 
selectie van materialen levert meer 
op dan alleen afvalvermindering en 
grotere winstmarges op een project. 
Afwerkmaterialen die binnen weinig tot 
geen vluchtige organische stoffen (VOS) 
afgeven, zorgen voor een gezondere 
leefomgeving.

5. Impact van de locatie: door de plaatsing 
van een bouwwerk op de projectlocatie 
te optimaliseren, profiteert men van 
natuurlijk licht en passieve verwarming 
en verkoeling, wat het energieverbruik 
verlaagt. De juiste plaatsing en 
voorbereiding van de ruwe grond 
vermindert ook de kans op erosie, 
waterschade aan de fundering en veel 
gerelateerde problemen. Door de locatie 
zorgvuldig te bepalen, worden niet alleen 
bestaande bomen gered die de omgeving 
verrijken, maar houden die bomen dankzij 
hun schaduw het gebouw ook koeler.

6. Waterverbruik: duurzame bouwtechnieken 
beperken waterverspilling tot het absolute 
minimum en helpen overtollig water 
buiten het gebouw te beheren. Gebouwen 
verbruiken 14% van al het drinkwater dat 
wereldwijd wordt geconsumeerd, maar 
een paar kleine aanpassingen maken een 
groot verschil in het besparen van veilig 
drinkwater voor belangrijkere doeleinden 
dan wassen en het toilet doorspoelen.4
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Best practices voor 
duurzaam bouwen
De intentie om duurzame bouwprocessen te implementeren is slechts het begin. Om 
goede resultaten te behalen en nieuwe milieubewuste klanten aan te trekken, moeten 
bouwbedrijven de best practices voor duurzame bouwconcepten toepassen. Hier 
volgen vijf best practices om als bouwbedrijf te kiezen voor duurzaam, ongeacht de 
omvang van het bedrijf of de bouwsector die wordt bediend.

1. Ga intern voor duurzaam 
Kijk met een kritische blik naar 
de interne bedrijfsvoering. Van 
papierloze archiveersystemen tot 
energie-efficiënte verlichting en 
waterbesparende armaturen: door 
intern voor duurzaam te gaan, toont 
een bouwbedrijf dat haar toewijding 
verder gaat dan mooie praatjes.

2. Op de hoogte blijven van lokale en 
wereldwijde ontwikkelingen 
Bouwmethoden die nu worden 
beschouwd als het hoogtepunt van 
duurzaam bouwen, kunnen snel uit 
de mode raken, vervangen worden of 
ondoeltreffend blijken. Er is veel werk 
nodig om op de hoogte te blijven 
van duurzame bouwtechnieken, 
maar dat is cruciaal om concurrerend 
te blijven. Wijs binnen het bedrijf 
een speciaal team aan dat de 
ontwikkelingen op de voet volgt en 
bepaalt welke bij de onderneming 
passen. Is een heel team van 
duurzame specialisten niet haalbaar, 
kies dan ten minste een lid van 
elke grote afdeling die kan bepalen 
welke duurzame bouwinnovaties het 
investeren waard zijn.
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3. Een classificatiesysteem kiezen 
Zelfs voor de grootste en meest ervaren 
bedrijven is het ondoenlijk om alle 
klanten die duurzaam willen bouwen 
aan te spreken. Bedrijven die hun eerste 
stappen in duurzaam bouwen zetten, 
kunnen het beste beginnen met een 
van de populaire classificatiesystemen 
of ontwerpmodaliteiten en hun kennis 
ervan opbouwen voordat ze op een 
nieuwe overstappen. Wereldwijd 
is LEED een van de populairste 
evaluatiesystemen voor duurzaam 
bouwen. Per 2018 nemen meer dan 
90.000 commerciële gebouwen 
deel aan het programma. Dit is voor 
de meeste bedrijven dus een goed 
startpunt.6 Door middel van training 
kunnen mazen in de bestaande aanpak 
worden gevuld om te voldoen aan de 
specifieke vereisten van een populair 
classificatiesysteem.

4. Investeren in training 
Om duurzaam te bouwen zijn vaak 
honderden of zelfs duizenden kleine 
aanpassingen in het bouwproces 
nodig om de doelen van het afgeronde 
bouwwerk te realiseren. Het kan dus 
zijn dat bouwvakkers uitgebreide 
training nodig hebben om de nieuwste 
technieken onder de knie te krijgen. 
Als alleen het nut van de nieuwe 
methodes wordt uitgelegd en het 
personeel er niet in wordt getraind, 
zullen ze weinig geïmplementeerd 
worden en zal men terugvallen op 

de bekende werkprocessen. Zelfs de 
beste ontwerpverbeteringen maken 
een bouwwerk nog niet duurzaam 
als degenen die het bouwen de 
specificaties niet opvolgen omdat ze 
het belang er niet van inzien.  
 
Een alarmerend onderzoek door 
Virginia Tech concludeerde dat er op 
duurzame bouwlocaties zelfs meer 
letsel onder bouwvakkers voorkomt 
dan op traditionele locaties. Dit is 
grotendeels te wijten aan ontbrekende 
kennis van nieuwe technieken en 
apparatuur, wat het belang van 
extra personeelstraining alleen maar 
benadrukt.7

5. Bouwtechnologie omarmen 
Duurzame bouwmethodologieën 
verhogen de complexiteit in elke fase 
aanzienlijk, van planning tot uitvoer. 
Krachtige bouwtechnologie is dus 
essentieel. Dankzij cloudgebaseerde 
apps als PlanGrid kunnen de 
nieuwste tekeningen en plannen 
moeiteloos worden gedeeld. Nu blijft 
iedereen, van de projectmanager 
tot individuele bouwvakkers, op 
de hoogte van projectinformatie, 
waaronder de duurzame technieken 
die op dat moment voor een project 
worden gebruikt. Software voor 
3D-modellering is ook essentieel 
om te zorgen dat de ontwerpen en 
bouwplannen in de gebruiksfase hun 
prestatiebeloften nakomen.
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Duurzaam bouwen 
heeft de toekomst
Naar schatting bereikt de markt voor duurzame bouw in 2022 een omvang van $ 364,6 
miljard Amerikaanse dollar.8 De vraag naar deze vorm van bouw met lage impact zal 
de komende 25 jaar niet alleen toenemen, maar ook drastisch veranderen. Door naar 
de toekomst van duurzaam bouwen te kijken, kunnen bouwbedrijven bepalen welke 
stappen ze zetten.

Slimme steden en geïntegreerde 
gebouwen 
Eeuwenlang ontwikkelden steden zich 
organisch en lukraak, maar de steden 
van de toekomst zijn intelligent en 
met zorg vanaf de grond opgebouwd. 
Slimme steden integreren het Internet 
of Things om stedelijke omgevingen te 
laten reageren op de behoeften van hun 
inwoners. Naarmate er meer en meer 
geavanceerde technologie in gebouwen 
wordt toegepast, zal de vraag naar betere, 
duurzame bouwmethoden toenemen. 
 
Nieuwe en strengere certificeringen 
Duurzaam bouwen blijft op wereldwijd 
niveau grotendeels optioneel, maar 
veel regio's vragen nu al om een vorm 
van duurzame certificering voor nieuwe 
bouwprojecten. In de Verenigde Staten 
vereist de staat Californië dat alle nieuwe 
commerciële bouwprojecten per 2030 
een netto energielabel van nul behalen.9 
China hanteert eigen bouwstandaarden 
die sterk gebaseerd zijn op de LEED-
certificering. Ten minste 50% van nieuwe 
stadsbouw moet aan het einde van 2020 
aan deze standaard voldoen.10 Deze 
vereisten zullen alleen maar toenemen en 
zich de komende 25 jaar verspreiden.

Revisie van bestaande bouwwerken 
De twee sectoren van nieuwbouw en renovatie 
zullen elkaar de komende jaren waarschijnlijk 
meer gaan overlappen naarmate bestaande 
bouwwerken geavanceerdere renovaties 
nodig hebben. Nieuwbouw is natuurlijk bij 
uitstek geschikt voor het optimaliseren 
van de milieuvriendelijkheid, maar 
oudere en verouderde gebouwen zullen 
ook genoeg aandacht nodig hebben om 
ze te moderniseren. Bouwbedrijven die 
renovatiewerkzaamheden eerder te tijdrovend 
of minder winstgevend dan nieuwbouw 
vonden, zullen waarschijnlijk uitbreiden 
naarmate budgetten voor renovatie groter 
worden om de vraag naar milieuvriendelijke 
technologie te compenseren. 
 
Grotere rol big data 
Om vandaag de dag duurzaam te bouwen, 
is bouwtechnologie nodig om ontwerpen 
te analyseren en modelleren, maar in 
toekomstige bouwtechnieken zullen big 
data ook een grote rol spelen. Binnen 25 
jaar zal elk nieuw bouwproject beginnen 
met een dataproef die alles laat zien, 
van de geschatte impact op omliggende 
bouwwerken tot de nieuwste wensen van 
de verwachte bewoners. Big data zullen 
het duurzame bouwproces waarschijnlijk 
stroomlijnen op manieren die nu nog 
onvoorstelbaar zijn.



Conclusie
Duurzaam bouwen heeft de toekomst, dus het is de hoogste tijd dat bouwbedrijven 
in alle sectoren het omarmen. Naarmate bouwtechnologie zich blijft ontwikkelen en 
evolueren, zal het interessant zijn om te zien hoe duurzaam bouwen verandert en 
meegroeit. Gelukkig is kiezen voor een duurzaam bouwproces makkelijker dan ooit, 
dankzij de wildgroei aan krachtige tools die voor de bouw beschikbaar zijn.
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Stap in de toekomst van verbonden bouwen
construction.autodesk.com 

In 2018 kondigde Autodesk aan dat de bouwsector een belangrijk focusgebied zal zijn om onze klanten 
te helpen bij hun ontwerp- en realisatietraject. Om deze kans te benutten, werd voor de bouwsector een 
eigen organisatie met CEO's opgericht: Autodesk Construction Solutions. Deze unieke structuur bestaat uit 
productontwikkeling, klantsucces, marketing en veldwerk. De organisatie is ontworpen om met de markt 
mee te bewegen en klanten op hetzelfde niveau te bedienen als andere leveranciers. Autodesk Construction 
Solutions biedt producten die de hele bouwcyclus beslaan, van ontwerp en planning tot bouw en gebruik, 
met inbegrip van de Autodesk Construction Cloud die onze cloudgebaseerde oplossingen Assemble, BIM 360, 
BuildingConnected en PlanGrid samenbrengt.
 
Onze visie is om een bruisende bouwsector te creëren waarin voorspelbaarheid en productiviteit exponentieel 
toenemen, terwijl afval en verspilling op de bouwlocatie proportioneel afnemen. Het is tijd voor een platform 
dat een transformatie in de sector mogelijk maakt. Het is onze missie om bouwploegen een antwoord te 
geven op de snel groeiende bouw- en infrastructuurbehoeften over de hele wereld, terwijl we de bouw 
voorspelbaarder, veiliger en duurzamer maken.
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Met de software van Autodesk maakt 
u alles wat u maar wilt. De toekomst 
van het maken is aangebroken, met 
radicale veranderingen in hoe we 
ontwerpen, maken en gebruiken. Het 
ontwricht elke sector: architectuur, 
engineering en bouw, productie, media 
en entertainment. Met de juiste kennis 
en tools is deze ontwrichting uw kans. 
Iedereen gebruikt onze software, van 
ontwerpprofessionals, engineers en 
architecten tot digitale kunstenaars, 
studenten en hobbyisten. We zijn 
constant op zoek naar nieuwe manieren 
om alle facetten van diversiteit te 
integreren bij al onze medewerkers, 
klanten, partners en gemeenschappen. 
Ons ultieme doel is iedereen meer 
kansen te geven om te verbeelden, 
ontwerpen en de wereld te verbeteren.
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