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IN DE BOUW: 
EEN MOTOR VOOR 
DUURZAME GROEI

Door de jaarlijkse bevolkingsgroei stijgt 
de vraag naar betaalbare woningen. Dit 
terwijl de bouwsector al een grootver-
bruiker is van materialen en energie, 
goed voor 1/3 van het materiaalver-
bruik, 1/3 van het energieverbruik en 
1/3 van de afvalstromen. Daarom is het 
belangrijk om leefbare en duurzame 
omgevingen te creëren waarbij we zorg-
vuldig omspringen met materiaal- en 
energiebronnen.

Gelukkig zorgt de overheid al voor de 
nodige stimuli waaronder de nieuwe 
wet van de openbare aanbestedingen, 
die meer belang hecht aan de levens-
cycluskost. Als bouwsector moeten we 
echter ook zélf onze verantwoordelijk-
heid opnemen door maximaal gebruik 
te maken van duurzame materialen, 
energiezuinige technieken en hernieuw-
bare energie. Duurzaamheid biedt im-
mers groeikansen door het aanbieden 
van intelligente en innovatieve oplos-
singen. 

Deze uitdaging vraagt echter een ho-
listische kijk met de behoefte van de 
eindklant als uitgangspunt. De integrale 
kost tijdens de economische levensduur 
is immers belangrijker dan de initiële 
investeringskost van het gebouw. De 
complexiteit van de uitdaging vereist 
een intense samenwerking tussen ver-
schillende partijen (met complementai-
re expertise), waarbij de verschillende 
stappen in het bouwproces geïntegreerd 
worden tot één geheel. 

Duurzaamheid en energie staat hoog op 
onze managementagenda. Zo monito-
ren we nauwgezet onze afvalstroom en 
het verbruik van elektriciteit en water 
om onze eigen ecologische voetafdruk 
te reduceren.  Daarnaast streven we 
steeds naar de meest duurzame oplos-
singen door de juiste keuze van materia-
len én technieken met de laagste 
levenscycluskost.

Een mooi voorbeeld hiervan is ons 
nieuwe BEN-hoofdkantoor (Bijna-Ener-
gie-Neutraal). De energiezuinige tech-
nologieën (zoals KWO, zonnepanelen, 
betonkernactivering en ledverlichting), 
de aanwezige sensoren én de integratie 
van de gebouwtechnologieën  bieden 
ons een waaier aan parameters. Die 
kunnen we permanent monitoren en 
bijsturen om het werkklimaat zo aan-
genaam mogelijk te maken en om onze 
vooropgestelde energiedoelstellingen te 
behalen. 

Het resultaat? Een fantastisch kantoor 
met een jaarlijkse totale energiekost van 
slechts  € 1/m². Het ultieme bewijs dat 
een attractieve en leefbare omgeving 
perfect samengaat met een lage 
levenscycluskost.


