
Kiezen voor duurzaam wonen en bouwen betekent zoveel mogelijk rekening 
houden met mens en milieu. Wie duurzaam bouwt, streeft naar een zuinig 
energie- en watergebruik, een goede bereikbaarheid en een zuinig ruimte-
gebruik. Duurzaam bouwen is ook rekening houden met de toegankelijkheid 
van de woning en de aanpasbaarheid ervan in de tijd. Bij voorkeur kies je 
voor duurzame en gezonde bouwmaterialen. Duurzaam wonen hoeft zeker 
geen handenvol geld te kosten. Het begint met de keuze van je woonplaats 
en een goed ontwerp. 

Waar kun je terecht voor informatie en advies?
De provincie bundelt haar krachten met organisaties die gespecialiseerd zijn 
in bouwen, wonen en leefmilieu via het Oost-Vlaamse Steunpunt Duurzaam 
Wonen en Bouwen. Je kan er terecht voor informatie en advies.
Heb je concrete bouw- of verbouwplannen? Vraag dan advies op maat van 
jouw plan aan de MilieuAdviesWinkel of de Woonwijzer Meetjesland. In heel 
wat Oost-Vlaamse gemeenten is dit advies gratis.

Meer info?
www.oost-vlaanderen.be/dubo
dubo@oost-vlaanderen.be
 
Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen is een initiatief 
van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met Confederatie Bouw 
Oost-Vlaanderen, Bouwunie Oost-Vlaanderen, NAV, Eandis, Bond Beter Leef-
milieu, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Woonwijzer Meetjesland en 
Erov, met steun van de Vlaamse Overheid.

Een muts voor je huis 

Via het dak ontsnapt in een doorsnee huis tot 25 % van de energie. Zorg hier dus 
zeker voor een goede isolatie , ook bij verbouwingen. Voldoende en goed ge-
plaatste dakisolatie helpt het ook 
in de zomer koel houden en houdt 
storende geluiden buiten. 

Als het buiten koud en nat is, doe 
je een dikke trui en regenvest aan. 
Voor een huis is dat ook een must: 
dikke isolatie in vloer, muren en dak 
én een waterdicht onderdak. Zorg 
aan de binnenzijde voor een goede 
luchtdichtheid, zodat de isolatie 
zijn werk kan doen. Ook vensters 
en deuren maken deel uit van de 
buitenkant, let op hun isolatie-

Haal groen dichterbij 

Groen dichtbij huis vermindert de stress en verbetert je humeur. Haal dus het 
maximum uit je tuin of terras. Bomen en planten rond het huis zorgen ook voor 
een aangenaam woonklimaat: ze brengen koelte in de zomer en zuiveren de 
lucht. 

Kies de juiste planten op de juiste 
plaats: houd rekening met de bodem, 
de lichtinval en de natuurlijke omge-
ving. Zo krijg je gezonde planten en 
vermijd je het gebruik van pesticiden. 
Met een groendak creëer je een stukje 
natuur op je dak. Een groendak is niet 
alleen mooi, het isoleert ook, houdt je 
huis koel in de zomer en verlengt de 
levensduur van je dakdichting.

Kies de juiste plek 

Belangrijker dan hoe je bouwt of verbouwt, is waar je gaat wonen. Die beslissing 
beïnvloedt de komende tientallen jaren een groot deel van je manier van leven. 
Een terrein of huis dichtbij de dorpskern of het stadscentrum zorgt voor een 
goede bereikbaarheid van winkels, 
scholen en openbaar vervoer. 

Wie dicht bij zijn werk woont, geniet 
elke dag van extra tijd en heeft geen 
grote verplaatsingskosten. Dat is 
handig als je nu een druk leven leidt, 
maar ook op je oude dag blijft alles 
in de buurt. Het type woning is ook 
een belangrijke keuze: een rijhuis 
of halfopen woning heeft een lagere 
energiekost.

Regen is gratis 

Bij nieuwbouw of grondige verbouwingen is een regenwaterput verplicht. Maak 
er daarom optimaal gebruik van. Drinkwater is schaars en te kostbaar om je toilet 
mee door te spoelen. Met regenwater kun je trouwens ook perfect de planten 
gieten en kleren wassen. 

Benut het water van je dak zo goed 
mogelijk en stem de grootte van de 
regenwaterinstallatie daar op af. Voer 
het overtollige regenwater bovendien  
gescheiden af van het rioolwater of 
laat het infiltreren in je tuin. Te veel 
regenwater in de riolering leidt tot 
vervuiling en overstromingen. 
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Leef groots maar kies een compact huis

Een compact huis is geen klein huis: het omvat veel volume in zo weinig moge-
lijk buitenwanden. Zo gaat er veel minder warmte verloren en dat bespaart op je 
energiefactuur! Bovendien is de bouw van een compact huis goedkoper: minder 
ingewikkelde bouwdetails, minder 
werkuren en materiaal.

Rijwoningen zijn compacter dan 
vrijstaande woningen, want de 
tussenmuren tellen niet mee als 
buitenwand. Bij vrijstaande huizen 
zorgen extra uitsprongen of hoeken en 
kanten dan weer voor meer buitenop-
pervlakte. Kies in dit geval voor een 
eenvoudig en compact volume zoals 
een kubus.

Gebruik gezonde en milieuvriendelijke materialen

In een huis wordt veel tijd doorgebracht. Maak er een gezonde plek van door een 
goede keuze van bouwmaterialen en afwerking. Sommige producten bevatten 
lijmen of solventen die kunnen vrij-
komen bij het installeren en ook later 
bij het gebruik. Dit kan schadelijk zijn 
voor de gezondheid.

Bouwmaterialen zijn ook niet allemaal 
oneindig voorhanden. Zuinig zijn is 
dus de boodschap. Bereken correct 
de hoeveelheden en werk zorgvuldig 
om verspilling te vermijden. Kies voor 
hergroeibare materialen zoals hout en 
kurk of laat je leiden door labels die 
garant staan voor duurzaamheid. 

Wonen voor het leven 

Bouw of verbouw slim en denk ook aan later. Kinderen gaan uit huis en je wordt 
misschien minder mobiel. Kunnen je ouders komen inwonen? Een levenslange 
woning is er voor elke leeftijd. 

Met een flexibel grondplan en lichte 
wanden kun je later zonder veel 
moeite de indeling aanpassen of 
ruimtes van functie doen veranderen. 
Een berging op het gelijkvloers wordt 
een badkamer. Een bureau past zich 
aan tot een slaapkamer. Deuren van 
90 cm en gangen van 120 cm breed 
houden je huis toegankelijk, net als 
hoge stopcontacten of domotica.

Verse lucht is gezond

Frisse lucht heb je nodig in huis. Niet alleen voor de bewoners, maar ook om 
geurtjes, rook en vocht uit huis te krijgen en om schimmels te vermijden. Venti-
leer daarom en doe het juist: niet via toevallige kieren en spleten, maar gecontro-
leerd en waar je het nodig hebt. 

Kies voor een ventilatiesysteem dat is 
aangepast voor jouw situatie. Belang-
rijk is dat je isolatie luchtdicht is. Pas 
dan kun je correct ventileren met zo 
weinig mogelijk energieverlies. Verse 
lucht laat je binnen via de leefruimten 
en slaapkamers. Vervuilde lucht voer 
je af via de natte ruimten zoals badka-
mer en keuken.

Leef met de zon

De zon levert gratis energie en licht, gebruik die ook. Bouw zoals je leeft: 's 
morgens met de zon in de badkamer en keuken, overdag in de leefruimte en 
's avonds mag de zon in de zetel. 
Plaats leefruimtes dus aan de zon-
nekant en koude zones (berging, 
garage, inkom) aan de noordkant. 

In de winter zorgen grote ramen 
op het zuiden voor gratis warmte, 
maar voorzie ook dat je in de zomer 
de warmte kan buitenhouden. Dat 
kan met buitenzonwering, maar ook 
goed geplaatste klimplanten  en 
loofbomen geven schaduw. 

Zuinig met energie
         
Het spreekt voor zich dat zuinige toestellen zorgen voor een lagere energiefac-
tuur. Kies dan ook bewust voor een zuinige verwarmingsinstallatie en verlichting 
en toestellen met een laag verbruik. 

Hou in het ontwerp rekening met de 
lichtinval en vermijd zo dat je extra 
verlichting moet plaatsen. Hou de 
afstand tussen je verwarmingstoestel 
en de aftappunten zo kort mogelijk. 
Ook op waterverbruik kun je veel 
besparen met de juiste kranen, een 
zuinige wasmachine, een spaardou-
chekop en een kleinere spoelbak 
voor het toilet.


