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Er is tegenwoordig eigenlijk geen opdrachtgever meer die niet wil dat zijn (of haar) nieuwe 

project duurzaam wordt gebouwd. Geen installatiebedrijf of aannemer zal beweren dat 

duurzaamheid bij hen niet hoog in het vaandel staat. En welke leverancier biedt tegenwoordig 

geen duurzame producten aan, het één nog duurzamer dan het andere. Het kan daarom toch 

bijna niet anders dan dat een nieuw gebouw automatisch een duurzaam gebouw wordt?

Eklips advies

Duurzame installaties in 

gebouwen en luxe woningen

W
at is eigenlijk duurzaam? Wie 

nieuw bouwt wil dat zijn gebouw 

duurzaam is. Maar wat verstaan 

we eigenlijk onder duurzaam en bedoelt 

iedereen eigenlijk wel hetzelfde? Is duurzaam 

hetzelfde als energiezuinig? En betekent 

het toepassen van een warmtepomp dat we 

duurzaam bezig zijn?

Natuurlijk, we weten met z’n allen dat het 

anders moet. Fossiele brandstoffen en grond-

stoffen raken uitgeput. We belasten het milieu 

met allerhande uitstoot en afvalstromen. 

De wereldbevolking groeit, de gemiddelde 

welvaart stijgt en we leven langer. We vragen 

steeds meer ruimte, ten koste van de natuur. 

Als we onze kinderen nog een toekomst willen 

nalaten moeten we duurzamer gaan leven en 

bouwen.

Consuminderen

Jarenlang is de oplossing vooral gezocht in 

beperking van ons gebruik en versobering 

van ons leefpatroon. Dit is wel aangeduid met 

‘consuminderen’. Vanwege de genoemde 

factoren leidt dit echter niet tot een echte 

oplossing. Nieuwe auto’s zijn bijvoorbeeld wel 

zuiniger geworden maar er worden er meer en 

meer gebouwd. Gelukkig zijn er ook gunstige 

ontwikkelingen. Eén daarvan is bekend als het 

cradle-to-cradle-principe ofwel ‘wieg-tot-wieg’. 

In de markt zie je dit terug in leuzen als ‘afval 

bestaat niet’ of ‘afval is voedsel’. 

C2C gaat niet uit van beperking maar van 

groei. We mogen gerust leven in welvaart 

maar met een minimale milieubelasting. 

Processen en productiemethoden moeten 

opnieuw worden uitgevonden. We moeten 

gebruik maken van vernieuwbare energie en 

gebruikte grondstoffen en materialen moeten 

we steeds weer kunnen teruggeven aan 

technologische of biologische kringlopen. 

Iedere dag in bad mag als je zelf de energie 

opwekt en het water hergebruikt.

Toekomstwaarde

Het gebruik van een gebouw kan in de 

toekomst veranderen. Ook kunnen de kwali-

teitseisen wijzigen of kan sprake zijn van een 

uitbreiding of verbouwing. Nieuwe technieken 

zullen beschikbaar komen en er kunnen 

onverwachte wijzigingen optreden ten aan-

zien van het aanbod of de prijs van energie. 

Een technische installatie met een hoge toe-

komstwaarde en een hoog duurzaamheidge-

halte is een levensloopbestendige installatie 

die kan inspelen op deze veranderingen.

Uw technische installaties

Onze opgave is het streven naar installaties 

met een lage milieubelasting. Hierbij is de 

gehele levenscyclus van belang dus bouw, 

gebruik en de toekomstige sloop en verwer-

king. Het energiegebruik van het gebouw 

tijdens de gebruiksfase is een veelvoud van 

de energie die nodig was voor de realisatie 

van het gebouw. Een energiezuinig installatie-

ontwerp is daarom belangrijk. Dit omvat het 

toepassen van energiezuinige installaties met 

hoge rendementen, het optimaal gebruiken 

van duurzame energie en het toepassen 

van slimme systeemoplossingen. Een mooi 

voorbeeld is de toepassing van bodemkoeling 

waarmee het energiegebruik voor zowel koe-

ling als verwarming kan worden verlaagd.

Kortom

Duurzaamheid behoeft niet ten koste te gaan 

van comfort, integendeel. Goed functione-

rende slimme installaties die kunnen inspelen 

op veranderingen zijn het meest duurzaam. 

De keuze van deze technieken en het ontwerp 

van de installaties verdient daarom dezelfde 

aandacht als dat voor de architectuur van uw 

gebouw of woning.
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