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Globale materiaalgebonden emissies
• Gebouwde omgeving voor bijna 40% verantwoordelijk voor de
wereldwijde CO₂ uitstoot
• 28% operationele emissies
• 11% materiaalgebonden emissies
• Aandeel van materiaal wordt groter bij energiezuinige gebouwen
(Cortese, 2020)

(Jones, 2017)
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Definitie bio-based
Definitie (NEN-EN 16575:2014):
• Bio-based product: product dat geheel of gedeeltelijk afkomstig is uit biomassa.
• Biomassa: materiaal van biologische oorsprong, met uitzondering van materiaal dat in
geologische formaties is vastgelegd en/of gefossiliseerd.
• Na het oogsten of verzamelen kan de biomassa worden gebruikt als grondstof voor
diverse processen en producten. Biomassa kan fysisch, mechanisch, chemisch of
biologisch worden verwerkt tot materialen of stoffen van biologische oorsprong, die
kunnen worden verwerkt met of zonder materialen of stoffen van andere oorsprong (bv.
fossiel, mineraal), resulterend in producten van biologische oorsprong (d.w.z. geheel of
gedeeltelijk afkomstig uit biomassa).
3 Hoofdpunten (biobasedbouwen.nl):
• Bio-based materialen zijn materialen die afkomstig zijn uit de levende natuur.
• Dit zijn grondstoffen uit veeteelt, tuin-, land- en bosbouw.
• En materialen die tijdens de levensduur van een gebouw opnieuw kunnen groeien.
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Geschiedenis van bio-based materialen
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Bio-based materialen in de bouw
• Huidige stand van zaken:
• Hout is op dit moment veruit de grootste
stroom bio-based materiaal in de bouw.
• Andere bio-based materialen die op dit
moment worden gebruikt in de bouw zijn riet,
vlas, bamboe en stro.
• In Nederland is op basis van gewicht het
aandeel van hout 2% en overige bio-based
materialen 0,1%.

(Van der Velde & Van Leeuwen, 2019), NIBE Research
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Bio-based building materials
Timber

Construction material
Cladding (internal and
external)
Floors, Roofs, Windows, Doors
Thermal insulation
Cellulose
Timber-plastic composites
Etc.

(D. Jones, 2017)

Straw

Hemp

Bamboo and rattan

Hemp shives

Hemp fibers

Straw bale

Straw

Bamboo

Bamboo and rattan fibers

Construction materials

Hemp fiber composites
Hempcrete – lime-hemp mixture
Hemp concrete Hemp bricks
Hempcrete bricks/blocks
Thermal insulation
Hemp panel materials

Construction material
Thermal insulation (in
bale form)

Bio-aggregate to clay
and lime plasters
Compressed strawboard

Construction material

Bamboo and rattan
fiber composites - reinfocement
of composites
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Biobased building materials
Flax

Flax shives

Flaxboard

Flax fibers

Flax fiber composites
Thermal insulation

(D. Jones, 2017)

Peat

Grass

Vegetal pith

Reed

Little decayed pocosin or bog peat

Grasses and herbs

corn, sorghum, pearl millet,
sunflower or elephant grass

Roof tatching

Thermal insulation
Construction material

Thermal insulation – loose-fille insulation
Composites made from herbs and grasses

Thermal insulation
Particle boards
Concretes and blocks – pith
used as aggregates
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Potentiële bio-based isolatie materialen
• Lage warmtegeleidingscoëfficiënt
• Potentiële bio-based isolatie materialen (Jones, 2017):
▪ Vlasvezels
▪ Hennepvezels
▪ Stro
▪ Turf

▪ Gras en kruiden
▪ Plantaardig merg

(Volf et al., 2015)
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Bio-based bouwen: wat is anders?
• Bio-based materialen zijn organische materialen, gevoelig voor aantasting en
degradatie door biotische en abiotische factoren.
• Organische materialen hebben een vocht bufferend vermogen. Deze
hygroscopische eigenschap maakt het materiaal gevoelig voor aantasting en
degradatie.
• Werken/uitzetten/krimpen van materiaal.
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Bio-based materialen – factoren
• Gevoelig voor aantasting en degradatie door biotische en abiotische factoren
• Biotische factoren:
•
•
•
•
•

Schimmels
Insecten
Ongedierte
Algen
Bacteriën

• Abiotische factoren:
• Temperatuur, relatieve vochtigheid, water en regen, stof en vuil, zonnestraling,
verontreinigende stoffen, pH waarde, fysieke schade.
(Sandak et al., 2019)
(Stanaszek-Tomal, 2020)
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Hygro-thermische eigenschap – sorptie isotherm
• Vochtopname en drogen van het materiaal aan de hand van sorptie isotherm:

Hout:
(Mesa & Arenghi, 2019)

• Na de kap (evenwichts-)vochtgehalte (EMC)
gerelateerd aan de relatieve luchtvochtigheid
• Grenswaarde evenwichtsvochtgehalte voor massief
hout circa 20-22%
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Risico op schimmelvorming
Belangrijkste factoren voor de ontwikkeling van schimmels in/op een materiaal:
• Temperatuur
• Relatieve vochtigheid
• Samenstelling materiaal

(Sedlbauer, 2001)
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Beoordeling risico vochtschade
• Verschillende type modellen voor bepalen risico vochtschade:
• Index modellen – die de omgevingscondities correleren met het risico op
schimmelgroei
• Drempelmodellen – uitgegaan van een drempelwaarde voor schimmelgroei
• Empirische modellen – gebaseerd op regressies verkregen uit laboratirum
onderzoek

Bijvoorbeeld: Biohygrothermal model

(R. Lepage et al)
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Isopleth system – grenzen schimmelgroei per
schimmelsoort
• Schimmelperspectief,
gevaren klasse:
A. Schimmels of hun metabolische
producten zijn zeer pathogeen; ze
mogen niet voorkomen in
gebruikte woningen/gebouwen.
B. Schimmel is pathogeen bij
langdurige blootschelling en kan
allergische reacties veroorzaken.
C. Schimmel is niet gevaarlijk voor de
gezondheid, schimmelvorming kan
echter wel economische schade
veroorzaken.

(Sedlbauer, 2001)
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Substraat klassen – grenzen schimmelgroei
• Substraatcategorie 0: Optimaal kweekmedium
• Substraatcategorie I: Biologische herbruikbare bouwmaterialen zoals behangpapier, gipskarton,
bouwmateriaal van biologisch afbreekbare grondstoffen, materialen met blijvend elastische
voegen;
• Substraatcategorie II: Bouwmaterialen met poreuze structuur zoals pleisterwerk, minerale
bouwstoffen, bepaald hout evenals isolatiemateriaal dat niet onder I valt;

• Substraatcategorie III: Bouwmaterialen die niet afbreekbaar zijn en geen nutriënten bevatten.

(Johansson, 2014)
(Sedlbauer et al., 2011)

15

Isopleth system – grenzen oppervlakte
schimmelgroei per materiaaltype

(Sedlbauer et al., 2011)
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Isopleth system – grenzen schimmelgroei
specifieke materialen
• Isopleth stoplicht – isopleth per materiaal

(Sedlbauer et al., 2011)
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Schimmel groei – Mould Index

(Sedlbauer et al., 2011)
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Ontwerpen van bio-based constructies
Bouwfysisch constructies “veilig” ontwerpen
• (Nog) Geen uniforme consensus of rekenmethoden en beoordelingscriteria.
• Rekenmodellen bepalen het risico op schimmelgroei, maar geeft geen
werkelijk beeld van het proces.
• Berekeningen zijn meestal 1D-gericht, terwijl constructies 3D zijn opgebouwd.
• Houd rekening met vochttransport door convectie.
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Ontwerpen van bio-based constructies
Luchtdichtheid van gebouwen met
bio-based materialen is een
belangrijk aandachtspunt

20

Waterbelasting tijdens de bouwperiode
• Voorkom/beperk de vochtbelasting van
constructies bestaande uit bio-based
materialen tijdens de bouwperiode.
• Inwerking van vocht tijdens de bouwperiode
of lekkage is nooit volledig uit te sluiten:
• wat als een dergelijke calamiteit
optreed?
• welke maatregelen kunnen worden
genomen?
• en hoe dient droging van de constructie
tot stand te komen?
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Natte ruimte en bio-based materialen
• Natte ruimtes blijven kritische plekken in een gebouw met bio-based materialen.
Er is grotere kans op schimmel en rot omdat het vochtiger is.
• Ook in traditionele bouwsystemen is er nog vaak vochtschade rondom natte
ruimtes.
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Detaillering
• Water toetreding voorkomen
• Gevels achter buitenbeplating ventileren
• Materiaal niet inklemmen tussen 2
dampdichte folies
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Aanbevelingen bouwen met bio-based materialen
1. Bio-based materialen zijn kwetsbaar en gevoelig is voor vochtinwerking en dient daarmee anders benaderd
te worden dan bouwconstructies in beton of metselwerk.
2. Voorkom/beperk de vochtbelasting van constructies bestaande uit bio-based materialen tijdens de
bouwperiode.
3. Inwerking van vocht tijdens de bouwperiode of lekkage is nooit volledig uit te sluiten:
• wat als een dergelijke calamiteit optreed?
• welke maatregelen kunnen worden genomen?
• en hoe dient droging van de constructie tot stand te komen?
4. Bouwfysisch constructies “veilig” ontwerpen
• (Nog) Geen uniforme consensus of rekenmethoden en beoordelingscriteria
• Berekeningen zijn meestal 1D-gericht, terwijl constructies 3D zijn opgebouwd.
• Houd rekening met vochttransport door convectie.
5. Luchtdichtheid van gebouwen met bio-based materialen is een belangrijk aandachtspunt.
6. Gevels achter buitenbeplating ventileren.
7. Constructies bestaande uit bio-based materialen mogen niet ingeklemd worden tussen 2 (dampdichte)
folies, 1 damprem goed dimensioneren (droging).
8. Natte ruimten zijn kritische plekken in gebouwen met bio-based materialen.
9. Het komt uiteindelijk altijd aan op de details en de detaillering.
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Bedankt voor jullie aandacht!

The Natural Pavilion, Floriade Expo 2022
Project ABT/Oosterhoff met DP6
95% bio-based materialen

Foto: DP6
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