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Gezond wonen met  
milieuverantwoorde materialen

Een gezonde woning. 
Waarom? Daarom.
Welke gezonde en milieuverantwoorde 
materialen kan je kiezen en hoe?

reindepooter
rond
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Een gezond huis. Waarom? Daarom!
Dat onze eetgewoonten en leefwijze een 
belangrijke invloed hebben op onze gezond
heid weet iedereen. Veel minder aandacht 
gaat naar de invloed van woninginrichting 
en materiaal keuze op onze gezondheid. 
Die keuzes zijn nochtans niet onbelangrijk, 
vermits we gemiddeld meer dan 85% van 
onze tijd binnenshuis doorbrengen. Als je 
weet dat de kwaliteit van het binnen milieu 
in huis vaak slechter is dan de kwaliteit 
van de lucht buiten, dan is het duidelijk dat 
iedereen baat heeft bij een gezond binnen
klimaat.  

De keuze van materialen heeft niet alleen 
invloed op de kwaliteit van de binnenlucht, 
maar ook op het milieu. Denk maar aan de 

energiekost, de schadelijke emissies die in 
de lucht terechtkomen bij het ontginnen, 
produceren en verwerken van bouw
materialen, de CO2 uitstoot en de opwarming 
van de aarde. Door bewust te kiezen voor 
gezonde materialen met natuurlijke basis
grondstoffen en met een lage milieuimpact 
kan je een verschil maken. Bovendien is het 
gewoon aangenamer om te wonen in een 
huis dat goed is voor je gezondheid en goed 
voor het milieu. 

Wat kan je doen?
Maak gebruik van gezonde en milieuverant
woorde bouw en afwerkingsmaterialen. 
Deze brochure helpt je de juiste keuze te 
maken.

“De keuze van materialen heeft 
niet alleen invloed op de  kwaliteit 
van de binnenlucht, maar ook op 
het milieu.
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Een gezond huis

heeft een aangename temperatuur, winter en zomer

Goed isoleren tegen de koude in de winter is belangrijk, maar het is zeker niet het enige 
criterium. Let bij de keuze van een isolatiemateriaal ook op het zomercomfort en het 
geluidsisolerend vermogen.
Natuurlijke isolatiematerialen, zoals papiervlokken of houtvezel, hebben een geluids
bufferend vermogen en zorgen ervoor dat je huis minder snel opwarmt in de zomer. 
Zo geniet je zomer en winter van aangename temperaturen en wordt geluidsoverlast 
beperkt.

Bovenaan v.l.n.r.: vlas, houtvezel en schelpen
Onderaan links: hennep, rechts papiervlokken

Een groendak is een andere 
manier om oververhitting in 
de zomer te vermijden. 
Bijkomende voordelen 
zijn: overstromings gevaar 
verminderen, stadslucht 
zuiveren, buitengeluiden 
temperen.
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Een gezond huis 

is voldoende geventileerd

Ademen, transpireren, koken, douchen enz. zijn activiteiten 
die een teveel aan vocht veroorzaken in huis en dat kan leiden 
tot condensatie en schimmel (zie verder).  Ook  stoffen die 
vrijkomen uit bouw en afwerkingsmaterialen dragen bij tot 
een slecht binnenklimaat. 
Door het steeds meer luchtdicht bouwen blijven vocht, CO2 
en allerlei chemische stoffen in de woning hangen. Gecon
troleerd ventileren is zeker nodig. Enkel het raam af en toe 
openen is zeker niet voldoende. Het effect daarvan is immers 
maar tijdelijk en kostbare warmte gaat verloren. 

levert voldoende daglicht

Daglicht bestaat niet alleen uit direct licht dat rechtstreeks door de ramen binnen
valt, maar ook uit indirect licht: licht dat ontstaat door reflectie op wanden, vloeren en 
plafonds. Voldoende raampartijen aan de zonnezijde zorgen niet alleen voor gratis licht 
maar ook voor gratis warmte. Met natuurlijk licht kan je dus heel wat energie besparen.

Daglicht is voor mensen van vitaal belang. Het bepaalt het biologisch ritme en de stof
wisseling en is onmisbaar voor de aanmaak van vitamine D. In psychologisch opzicht  
stimuleert daglicht gevoelens van welbehagen, geluk en veiligheid, waardoor we beter 
functioneren. 

Om verse lucht te laten 
circuleren zijn doorvoerope-

ningen in deuren of muren 
noodzakelijk.

De kleuren die je in je huis gebruikt, beïnvloeden de hoeveelheid licht. Zo zorgen lichte kleuren 
voor meer reflectie en dus voor meer daglicht in je huis. Foto: Studio Verne
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Een gezond huis 

is vrij van vochtplekken

Veel woningen lijden aan een of meerdere 
kwalen: muffe geuren, vochtig behang, 
zichtbare vochtplekken, afbladderende 
verf, loskomend pleisterwerk, beslagen 
ramen enz. Vocht is de ideale voedings
bodem voor schimmels. Bovendien kan 
een vochtprobleem bouwschade met zich 
meebrengen. Elk vochtprobleem vereist 
zijn eigen aanpak. Daarom is het uiterst 
belangrijk de precieze oorzaak ervan te 
achterhalen.

Vochtplekken kan je het best snel aanpakken om schimmels in huis te vermijden.

bevat geen schadelijke oude bouwmaterialen zoals asbest of lood

In oudere woningen is asbest vaak terug te 
vinden in de vorm van asbestcement golf-
platen, leien en bloembakken of als isolatie 
rond verwarmingsbuizen.

Intact asbesthoudend materiaal moet 
je niet noodzakelijk verwijderen. Asbest 
wordt pas gevaarlijk als je het gaat 
bewerken omdat de kans bestaat dat 
je de vezels inademt. Dat kan leiden 
tot moeilijke ademhaling, longinfecties, 
of longkanker. Besluit je dus bij een 
renovatie om asbest te verwijderen, laat 
dat dan over aan een gespecialiseerde 
firma.

Lood is een zwaar metaal dat je onder 
andere terugvindt in oude verf en oude 
waterleidingen, vooral in woningen van 
voor 1940. Oude verf(schilfers) vormen 
meestal de grootste bron van lood. Oude 

waterleidingen herken je aan de donkergrijze kleur.  Inname van lood kan leiden tot 
loodvergiftiging en in zeer ernstige gevallen tot verlamming. 

is gebouwd met gezonde bouwmaterialen

De bouw en afwerkingsmaterialen die je gebruikt, hebben een grote invloed op het 
milieu, je wooncomfort en je gezondheid.
Binnenlucht bevat meer dan 800 vluchtige organische stoffen (VOS), waaronder 
formaldehyde, die al bij kamertemperatuur vrijkomen uit verf, tapijt, meubelplaten 
enz.  Veel van deze VOS zorgen voor reukhinder, hoofdpijn, irritaties aan ogen en 
luchtwegen... Minerale vezels van bijvoorbeeld glaswol of rotswol, kunnen hevige jeuk 
veroorzaken en de slijm vliezen irriteren tijdens het verwerken van het materiaal.



Laat jij je bij het kiezen van inrichtings en/of 
afwerkingsmaterialen vooral leiden door prijs 
en technische aspecten, en niet zozeer door de 
impact van deze materialen op je gezondheid 
en het milieu? Weet dan dat op lange termijn 
een gezonde en milieuverantwoorde keuze 
meer zal opbrengen dan je nu wellicht kunt 
vermoeden. De voordelen van gezonde mate
rialen op een rij:
• Vochtregulerend: 

Natuurlijke materialen die dampopen zijn 
kunnen vocht opnemen en weer afgeven 
als de luchtvochtigheid in de ruimte daalt. 

• Warmteregulerend:  
Ongeveer hetzelfde geldt voor warmte
regulerende materialen. Sommige mate
rialen zijn in staat warmte op te slaan 

en opnieuw af te geven. Kalk, leem, 
baksteen zijn enkele voorbeelden. 

• Impact op milieu en gezondheid: 
Denk aan het energie en waterverbruik 
voor winning en productie, de impact op 
de grondstoffenreserves, het vervoer van 
grondstoffen en afgewerkte producten, 
enz. Dus de hele levenscyclus van een 
materiaal. Kies voor teelbare materialen 
en/of materialen die kunnen gerecycleerd 
worden.

Uiteraard zijn de technische aspecten het 
meest doorslaggevend bij de keuze van een 
materiaal. Een materiaal moet in de eerste 
plaats geschikt zijn voor de toepassing, de 
CEkeuring geeft hierover meer informatie.
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Gezonde en milieuverantwoorde materialen

Kies bewust

Ecolabels helpen je bij je keuze
  

Een ecolabel is een keurmerk dat wordt 
toegekend aan producten of diensten die 
minder milieubelastend zijn dan kwalita
tief vergelijkbare producten of diensten, 
op basis van een aantal vooraf bepaalde 
criteria.
Natureplus is een onafhankelijk inter
nationaal label voor bouwmaterialen en 
producten die voldoen aan de hoogste 
milieu en gezondheidsvereisten. Materi
alen met het naturepluslabel voldoen aan 
zeer strenge gezondheidsvoorwaarden en 
hebben maar een minimale impact op het 
milieu. Op zoek naar vloeren, verven, plaat
materialen… Je vindt ze met het nature
pluslabel.
Daarnaast is er het Europese Ecolabel, 
het officiële milieulabel van de Europese 
Unie, dat minder strenge criteria hanteert. 
Voor een aantal categorieën van bouwpro

ducten, zoals verven, kan je terugvallen op 
dit label. Het ‘Der Blaue Engel’label heeft 
criteria voor verven, behangpapier, lijmen, 
producten uit hout, gerecycleerd papier en 
glas. Het ‘cradle to cradle’label is aanwezig 
op producten die ernaar streven milieuneu
traal te zijn. Ook sociale en ethische criteria 
zijn opgenomen in dit label. 
Als je kiest voor tropisch hout, ga dan 
voor hout met het FSClabel. FSC is een 
internationale, onafhankelijke organisatie 
die garant staat voor hout uit duurzaam 
beheerde bossen. Zowel ecologische als 
sociale aspecten worden gecontroleerd. Ook 
het PEFClabel garandeert het duurzaam 
beheren van bossen. PEFC is wereldwijd het 
grootste label voor boscertificatie.
Verder zijn er ecolabels voor specifieke 
bouwmaterialen zoals tapijten, kurk, enz. 
Deze komen verder in de brochure aan bod. 

Ecolabels v.l.n.r.: het Europees Ecolabel, Der Blaue Engel, het FSC-label, natureplus, 
het PEFC-label
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GEzONDE
MATERIALENGezonde inrichtings- en afwerkingsmaterialen 

Muurafwerking

Leem
Leempleister is een typevoorbeeld van een ecologisch product. Het bestaat uit een mengeling 
van klei, zand en eventueel stro en is 100% hernieuwbaar. Bovendien is er weinig energie 
nodig voor de ontginning, de productie en de verwerking.

Leem kan je op bijna alle ondergronden aanbrengen. 
Gladde ondergronden moet je eerst voorzien van een hechtingslaag. 
(foto De Feniks)

Een gewone gipspleister kent iedereen, de meeste muren zijn ermee 
afgewerkt. Wist je dat er voor het afwerken van muren ook bijzonder gezonde 
alternatieven bestaan? Je kan kiezen voor een leempleister, tadelakt, kalk-
hennep of andere gezonde en ecologische afwerkingen die je interieur 
karakter geven. 
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Tadelakt

De belangrijkste troef van leem als bouwmateriaal is zijn sterk vochtregulerende vermogen. 
Leem is in staat om een haast constante vochtigheidsgraad in huis te realiseren. Klei, het 
hoofdbestanddeel van leem, heeft van nature een schimmelafstotende werking. Leem is 
bovendien dampdoorlatend en brandwerend. 

Mogelijk nadeel: leem is minder bestand tegen mechanische belasting. Je gebruikt leem 
dus beter niet op muren die tegen een stootje moeten kunnen, zoals bijvoorbeeld in een 
kinderspeelhoek. Ook in vochtige ruimtes, zoals badkamers, is leem minder geschikt. Als 
een leempleister niet kan uitdrogen wegens te veel vocht in de ruimte kan er schimmel 
ontstaan.
Op een onafgewerkte muur of als je de oude bepleistering weghaalt, breng je eerst een 
basislaag bruinleem aan. Hoe dikker die laag hoe beter de vochtregulerende eigenschappen 
van de wand. De basisleem is geschikt als eindlaag maar meestal krijgt de pleister een 
leemfinish. Wil je een fijnere eindlaag, werk dan de pleister af met een leemfinish die met 
natuurlijke pigmenten gekleurd is. Indien gewenst kan je daarover een verflaag zetten. Kies 
voor een waterdampdoorlaatbare natuurverf zoals leemverf, silicaatverf of kalkverf, zodat 
de voordelen van de leempleister niet verloren gaan. 
Op een reeds bepleisterde muur, hoef je geen basisleem aan te brengen. Een hechtings laag 
en vervolgens een leemfinish volstaan.

 

Tadelakt is een waterdichte, dampopen 
glanspleister, op zuiver minerale basis. De 
techniek is afkomstig uit Marrakech. Wie 
daar ooit op reis is geweest, herinnert zich 
vast het uitzicht van een gladde, glanzende, 
marmerachtige muur afwerking. 
In België is tadelakt aan een opmars bezig, 
als vervanging van muurtegels. Gezien de 
waterafstotende kwaliteiten, wordt het 
vooral gebruikt in badkamers, voor muren, 
vloeren, badkuipen, wastafels en wastafel
tabletten.

Het hoofdbestanddeel van tadelakt is licht 
hydraulische kalk, waaraan pigmenten 
worden toegevoegd. Het typische van 
hydraulische kalk is dat het verhardt door 
toevoeging van water. De waterdichtheid 
en het glanzende aspect ontstaan door de 
manier van verwerken. 

Het aanbrengen en afwerken van tadelakt is een 
tijdrovende bezigheid. Dit verklaart de vrij hoge 
kostprijs. Zelf je doucheruimte of wastafel met 
tadelakt bekleden, is zeker haalbaar. 
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Pleister op basis van kalk en hennepvezels 

Tadelakt kan je aanbrengen op een droge, 
stof en vetvrije, poreuze en minerale 
ondergrond. Je brengt de pleister aan in 
verschillende lagen. Tijdens het verwerken, 
vormt zich een ondoordringbaar kalklaagje 
dat je geleidelijk poliert. Daardoor ontstaat 
de typische glans. Een glanspleister werk 
je af met was of natuurlijke zeep. De zeep 
wordt door de kalk omgezet in een harde, 
waterafstotende laag.

Verschillende organisaties bieden cursussen
aan waarin je de basistechnieken aanleert. Je vindt een 
aantal van die cursussen op www.vibe.be/agenda.

Een kalkhenneppleister bestaat uit 
hennep, luchtkalk en puimsteen in poeder
vorm. In tegenstelling tot hydraulische 
kalk hardt luchtkalk uit door blootstel
ling aan lucht en dit is een traag proces.  

Kalkhennep is dampdoorlatend, heeft 
goede thermische eigenschappen en werkt 
vochtregulerend. Het bestaat voor 100% uit 
natuurlijke materialen en is volledig recy
cleerbaar. 
 
Door het aandeel kalk heeft kalkhennep 
een iets hogere milieuimpact dan leem. 
Kalkhennep is geluidsdempend, schimmel
afstotend, antistatisch en minder vochtge

voelig dan leem. Allemaal positieve eigen
schappen die bijdragen tot een gezonder 
binnenmilieu.
 
Een bezetting in kalkhennep wordt aange
bracht in een laagdikte van 5 tot 6 cm. Bij 
een klassieke gipspleister is dat 1 tot 1,5 
cm. Op gladde ondergronden breng je eerst 
een hechtingslaag aan. De pleister zelf 
breng je aan in verschillende lagen. Afhan
kelijk van de samenstelling, de temperatuur 
enz. moet je tussen de lagen een zekere 
droogtijd respecteren.

Natuurverf bestaat voor 90 tot 99% uit plant
aardige of minerale grondstoffen, afhanke
lijk van de toepassing en samenstelling. Ze 
bevat kalk, lijnolie, bijenwas of natuurhars 
als bindmiddel. Als oplosmiddel wordt water 
of terpentijn gebruikt. Pigmenten zijn zoveel 
mogelijk op natuurlijke basis. De bestand
delen zijn grotendeels hernieuwbaar of 
onuitputtelijk. Een ander pluspunt is dat de 
bestanddelen ervan goed afbreken en dus 
minder belastend zijn als afval.

In de klassieke, synthetische verven zitten 
oplosmiddelen of solventen op basis van 
petrochemische grondstoffen, wat  erg 
belastend is voor je gezondheid en het 
milieu. De toevoegstoffen om de droogtijd 
te verkorten, de houdbaarheid te verlengen, 
de smeerbaarheid te verbeteren… kunnen 
allergenen bevatten. 

De waterdampdoorlaatbaarheid van natuur
verf is meestal beter dan die van syntheti
sche verf en de meeste natuurverven hebben 
goede vochtregulerende eigenschappen. En 
dat is goed voor een gezond binnenklimaat.

Kalk-hennep is met een glijdende bekisting aangebracht op de muren en ook manueel in het plafond. 
(foto Leemniscaat en Studio Verne)
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Verf

Verf kiezen is geen eenvoudige klus. Kies eerst en vooral de juiste verf voor 
de juiste ondergrond en de juiste toepassing. Een houten meubel schilderen 
is natuurlijk niet hetzelfde als een bepleisterde muur of een buitenmuur 
verven. Wil je rekening houden met gezondheidsaspecten en milieueffecten, 
kies dan voor natuurverven.

De hoofdbestanddelen van verf zijn het bindmiddel, een oplosmiddel en de pigmenten. Het 
bindmiddel zorgt ervoor dat alle bestanddelen van de verf aan elkaar en aan de ondergrond 
worden gebonden. Oplosmiddelen maken de verf vloeibaar en makkelijk verwerkbaar. Ze 
verdampen bij droging. Om de verf kleur te geven, worden pigmenten toegevoegd. Naast 
deze drie hoofdbestanddelen bevatten verven nog een aantal hulpstoffen en eventueel 
vulstoffen waar we in deze brochure niet verder op in gaan.

“Wil je rekening houden met 
gezondheid en milieu, kies dan 
voor natuurverven

Natuurverf: gezonder voor mens en milieu
Natuurverf bestaat voor 90 tot 99% uit plant
aardige of minerale grondstoffen, afhanke
lijk van de toepassing en samenstelling. Ze 
bevat kalk, lijnolie, bijenwas of natuurhars 
als bindmiddel. Als oplosmiddel wordt water 
of terpentijn gebruikt. Pigmenten zijn zoveel 
mogelijk op natuurlijke basis. De bestand
delen zijn grotendeels hernieuwbaar of 
onuitputtelijk. Een ander pluspunt is dat de 
bestanddelen ervan goed afbreken en dus 
minder belastend zijn als afval.

In de klassieke, synthetische verven zitten 
oplosmiddelen of solventen op basis van 
petrochemische grondstoffen, wat  erg 
belastend is voor je gezondheid en het 
milieu. De toevoegstoffen om de droogtijd 
te verkorten, de houdbaarheid te verlengen, 
de smeerbaarheid te verbeteren… kunnen 
allergenen bevatten. 

De waterdampdoorlaatbaarheid van natuur
verf is meestal beter dan die van syntheti
sche verf en de meeste natuurverven hebben 
goede vochtregulerende eigenschappen. En 
dat is goed voor een gezond binnenklimaat.

Kalk-hennep is met een glijdende bekisting aangebracht op de muren en ook manueel in het plafond. 
(foto Leemniscaat en Studio Verne) Foto Couderé
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Soorten natuurverven

Wist je dat
je ook natuurverven in zo goed als alle 
kleuren kunt bestellen? Veel hande
laars in natuurverven hebben een eigen 
mengmachine. Je kan er kiezen op basis 
van een waaier met ‘NCSkleuren’. De 
gebruikte pigmenten zijn dan soms wel 
synthetisch.

synthetische verven statisch oplaadbaar 
zijn en  natuurverven niet? Daardoor 
trekken natuurverven minder stof aan.

Afhankelijk van het bindmiddel kan je verschillende natuurverven onderscheiden.

Dispersieverf is een overkoepelende benaming voor watergedragen muur en plafondverven. 
Een ‘gewone’ dispersieverf is bijvoorbeeld een latexverf op waterbasis, met chemische en 
synthetische pigmenten, hulp en bindmiddelen. Een natuurdispersie verf is meestal op 
basis van water, krijt, klei, kalk, marmerpoeder, cellulose… Sommige natuurverffabrikanten 
voegen ook natuurlijke harsen en oliën toe.

• Tot de minerale natuurverven behoren kalkverven, caseïnedispersieverven, kalkcaseïne
verven en silicaatverven.  Minerale verven zijn niet afwasbaar en zuivere kalkverven zijn 
niet veegvast. Maar dat weegt niet op tegen tal van positieve eigenschappen: ademend, 
vochtregulerend, antiseptisch, op basis van  natuurlijke grondstoffen… Silicaatverven en 
kalkverven kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden.

• Leemverf kan je op bijna alle ondergronden aanbrengen. Soms is het aangewezen de 
verf te beschermen met een fixeermiddel op waterbasis om een betere veegvastheid te 
bekomen.

• Lijnolieverf hecht goed en is elastischer dan de synthetische verfsoorten. Ze vereist wel 
een langere droogtijd.



13

Watergedragen: altijd goed?

Vooroordelen over natuurverf rechtgezet

Tegenwoordig worden watergedragen 
verven verkocht als ‘ecologisch’. De klassieke 
watergedragen verven, gekend onder de 
naam latex, bevatten minder solventen dan 
synthetische verven op basis van organische  
oplosmiddelen. Op zich positief, maar ze 
bestaan nog steeds voor 5 tot 20% uit 
vluchtige organische stoffen en bovendien 
worden er nog heel wat ongezonde toevoeg
stoffen in verwerkt om de verf te verdunnen 

en de verwerkbaarheid te verbeteren. Aan 
sommige verven voegt men zelfs formalde
hyde toe als bewaarmiddel. Bij het uitdrogen 
van de verf zal die vluchtige organische stof 
verdampen en in de binnenlucht terecht
komen. Ook op bepaalde toevoegstoffen 
reageren sommige mensen allergisch. Let 
dus op: watergedragen verf is niet altijd 
natuurverf. 

Vooroordelen over natuurverf rechtgezet

• Natuurverf is duurder.  
Dit is niet noodzakelijk zo. In vergelijking met andere kwaliteitsverven is ze soms zelfs 
goedkoper. Donkere kleuren zijn meestal wel duurder. 
 

• Natuurverf droogt trager.  
Voor muurverf is dit geen belemmering. De droogtijd is iets langer maar na 8 uur 
meestal overschilderbaar. De complete uithardingstijd is wel langer.  

• Natuurverf dekt slecht.  
Klopt niet. Er zijn onderlinge verschillen in dekkracht tussen de verschillende merken, 
maar meestal zullen twee lagen volstaan.  

• Natuurverf is moeilijker in onderhoud.  
Dit moet genuanceerd worden. Natuurverven zijn antistatisch en trekken geen stof 
aan. In die zin zijn ze onderhoudsvriendelijker. Anderzijds mag gezegd dat een aantal 
natuurverven redelijk mat zijn. Dat zorgt ervoor dat de schrobvastheid wat kleiner is. 
Er bestaan echter ook enkele nadrukkelijk schrobvaste natuurverven.

“Niet alle watergedragen 
verven zijn natuurverven.
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Technische aspecten: ondergrond en toepassing

Welke verf op welke ondergrond?
Voor een goed eindresultaat is het vooral belangrijk dat je met de juiste verf op de juiste 
ondergrond werkt en dat je de ondergrond goed voorbereidt. Goed begonnen is half 
gewonnen! Bepaalde verven zijn bijvoorbeeld niet geschikt om te gebruiken op sterk 
zuigende ondergronden. 

De bovenstaande tabel toont welke verf geschikt is voor welke toepassing: 
A= geschikt, h= niet geschikt,

 5= geschikt onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld mits voorbehandeling).

Tip: Zuigende ondergrond of niet? Doe de test!
Om te weten of de ondergrond sterk zuigend is, kan je volgende test doen: breng met 
een blokkwast een hoeveelheid water aan op de muur. Als het water na 5 minuten 
bijna helemaal verdwenen is, heb je een normaal zuigende ondergrond. Is de onder
grond na 5 minuten nog helemaal nat, dan is die zwak zuigend. Verdwijnt het water 
zeer snel (ruim onder de 5 minuten), dan is de ondergrond sterk zuigend.

ondergrond ondergrond
geschilderd met toepassing
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leemverf A A A A A 5 A h h
kalkverf h A 5 h h h A h A
silicaatverf h A 5 h 5 h A h A
caseïneverf A A* A A A h h h h
lijnolieverf A A A A A A A A 5
overige natuurverven*** A A A A A 5 5 h h
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acrylverf A A A A A A h h A

alkydverf h h h h h h h A A

latexverf A A A A 5** 5 h h

* op beton: na toevoeging van voorlijm
** voorbehandelen door opschuren
*** in de handel ook wel natuurharsdispersieverf genoemd
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Schilderen met natuurverf 
Schilderen met natuurverf wijkt niet veel af van schilderen met synthetische verven. Ook 
bij natuurverven is en blijft de voorbereiding belangrijk. Schilderen is nu eenmaal een klus 
waarbij je 80% van je tijd in de voorbereiding steekt: behang of loszittende verf verwij
deren, bijplamuren, afwassen, ontvetten…

Tip: 
• Een muur met een sterk zuigende ondergrond, een onbepleisterde muur 

bijvoorbeeld, kan je het best voorbehandelen met grondverf (primer). 

• Als je behang verwijdert, kunnen er restanten van de lijm (cellulose) op de muur 
achterblijven. Die lossen op in water en vormen blaasjes in de verf. Reinig daarom 
de muur voor het schilderen heel goed met een zeep op basis van dennenhars. 

• Verf nooit bij te warm weer. De verf zal te snel drogen, waardoor het resultaat niet 
perfect zal zijn.
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LAKVERF - OLIE - VERNIS - BEITSHout behandelen

Tip: 
Ook hier geldt de gouden regel: kies het juiste product voor de juiste toepassing. Een 
beits mag je na het afschuren met lak overschilderen, maar niet omgekeerd.

 Als je de juiste houtsoort gebruikt op de juiste manier, dan kan verven zelfs overbodig 
zijn. Dat spaart je tijd en geld uit!

Lak, beits en vernis, elk hebben ze hun specifieke voordelen en beperkingen. De keuze zal 
in eerste instantie afhangen van de toepassing: binnen of buiten, een houten kast of een 
houten vloer… Ook het gewenste uitzicht kan doorslaggevend zijn. 
Wil je de structuur van het hout tot zijn recht laten komen dan is een olie een goede keuze. 
Olie dringt tot diep in het hout door waardoor het een goede bescherming geeft. Wil je het 
hout een diepere kleur geven, dan biedt een beits meer mogelijkheden. Een vernis zorgt 
enerzijds voor een gemakkelijk onderhoud en een sterke toplaag, maar is gevoeliger voor 
krassen. Bovendien is een vernis niet plaatselijk bij te werken. Dat is dan weer het voordeel 
van was of olie.
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lakverf h 5 A A h h A h ja 2 of meer

vernis h 5 A A 5 h 5 A nee 3 tot 5

beits/lazuur A A h 5 A A A h nee 2 of meer

was A A h 5 A A h A nee 2 of meer

olie A A 5 h A A A A nee afhankelijk 
van houtsoort

Behandelen van hout

Tip: Ingezeepte vloeren bieden extra bescherming

Een alternatieve methode die vroeger wel vaker werd toegepast en stilaan weer 
ingang vindt, is het inzepen van vloeren. Daarvoor gebruik je een aangepaste natuur
zeep die de vloer reinigt en het oppervlak tegelijkertijd voorziet van een bescher
mende slijtlaag. De natuurzeep is dus zowel reinigend als verzorgend. Een gezeepte 
vloer heeft een zeer natuurlijke en unieke uitstraling en moet regelmatig onderhouden 
worden met dezelfde zeep.
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Behang

Soorten behang 

Behang geeft je interieur uitstraling, karakter en textuur. Een ecologisch behang is gemaakt 
van natuurlijke vezels. Als je zeker weet dat de materialen van een duurzame bron afkomstig 
zijn, kan het behang na gebruik gerecycleerd of biologisch afgebroken worden.

Je kan behangen met papierbehang, textiel
behang of synthetisch behang. Andere 
behangsoorten zoals glasvezelbehang, 
cellulosebehang of ‘rijstpapier’ dienen in de 
eerste plaats om pleisterwerk te verstevigen 
en barstjes weg te werken. Die behang
soorten moet je achteraf meestal schilderen.

Het meest milieu en kostenvriende
lijke behang is het klassieke ‘rijstpapier’. 
Dat bestaat uit een stevige papiersoort, 
vermengd met houtvezeltjes die op rijstkor
rels in het papier lijken. Dit behang wordt 
meestal afgewerkt met één of meerdere 
lagen verf. Al dan niet gecombineerd met 
polyestervezel voor extra stevigheid vormt 
dit cellulosebehang ook een goede vervanger 
voor glasvezelbehang.

Door de toenemende eisen van vele consu
menten, bijvoorbeeld omdat ze enkel nog 
afwasbaar behang willen, bestaat het 
meeste behang tegenwoordig uit twee of 
meer lagen (‘vliesbehang’). De buitenste 
laag is dan vaak een synthetische en 
afwasbare coating, te vergelijken met een 
dun plastic laagje.

De tijd dat het moeilijk was om zuiver 
papierbehang te vinden, is voorbij. Milieu
vriendelijk behangpapier is nu verkrijgbaar 
in alle mogelijke prints. Het papier is 100% 
FSCgelabeld of bevat een hoog percentage 
aan gerecycleerde papiervezels. De papier
pulp wordt van lange vezels gemaakt, zodat 
het papier bestand is tegen natte lijm en 
lang sterk blijft. Als het papier vorm heeft 
gekregen, worden de vezels bedrukt met 
plantaardige inkt. 
 

Tip:
• Kies behang in lichte kleuren, dan 

kan het daglicht weerkaatsen en 
heb je minder kunstlicht nodig.

• Vermijd synthetische behang
soorten zoals vinylbehang, omdat 
er schadelijke stoffen uit kunnen 
vrijkomen.
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Gezond en milieuverantwoord?

Wist je dat 
behangpapier met het ecolabel ‘Der 
Blaue Engel’ een aanzienlijk aandeel 
recyclagepapier bevat.

Wist je dat
lijm voor gewoon behangpapier, 
verkrijgbaar in poedervorm of als 
kantenklaar gemaakte behanglijm. 
Dergelijke lijm is niet schadelijk voor 
je gezondheid. Lijmen voor zwaardere 
behang soorten of voor moeilijke onder
gronden bevatten meer chemische 
stoffen. 

Behangpapier en textielbekledingen hebben 
de eigenschap om vervuilende stoffen in de 
binnenlucht op te nemen en terug vrij te 
geven. Vinylbehang of behang op basis van 
andere kunststoffen trekt meer stof aan dan 
papieren behang. Ook textiel en structuur
behang zijn gevoeliger voor stofophoping. 
Als je allergisch reageert op huisstof, kan 
je dit soort behang best niet aanschaffen. 
Allergische reacties kunnen ook optreden 
door irriterende vezels die vrijkomen tijdens 
de plaatsing van glasvezelbehang. 

Ecologisch behangpapier bevat geen 
gifstoffen en is ademend. Dus: een gezond 
product voor in je huis! Aan het eind van 
zijn levenscyclus kan het behang bovendien 
volledig afgebroken worden zonder het 
milieu te vervuilen.

Natuurlijk behang is verkrijgbaar in een 
heel assortiment afwerkingen, van sisal tot 
zeegras, van bamboe tot pijlwortel. Het is 
wel mogelijk dat deze papiersoorten ingre
diënten bevatten die grote afstanden hebben 
afgelegd. Informeer je dus over de afkomst 
van de bestanddelen.  
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Vloerafwerking

Stenen vloeren

Denk twee keer na voor je een vloerbekleding kiest, zeker als het over grote oppervlaktes 
gaat. Een vloerbekleding die geen schadelijke stoffen afgeeft, geen allergieën veroorzaakt, 
die antistatisch en dampopen is en die hygiënisch blijft, daar droomt toch iedereen van? 

Stenen vloeren zorgen voor minder stofophoping, ze zijn allergeenarm, veroorzaken geen 
schadelijke emissies en zijn niet elektrostatisch oplaadbaar. Nog meer voordelen: onder
houdsgemak, een lange levensduur en recyclagemogelijkheden. Harde vloerbekledingen 
hebben een zekere opslagcapaciteit voor warmte in de winter en werken verkoelend in 
de zomer. De voornaamste nadelen van stenen vloeren zijn de minder goede akoestische 
eigenschappen. Een stenen vloerbekleding dempt het geluid niet.

Natuursteen is een verzamelnaam voor 
marmer, blauwe hardsteen, leisteen… De 
keuze van de natuursteensoort hangt af van 
de toepassing in je woning. De winning van 
natuursteen kost relatief weinig energie. 
Goedkopere natuursteen is echter vaak 
afkomstig uit China. Dat betekent meer 
energieverbruik voor transport en er is geen 
zekerheid over de milieu en arbeidsom
standigheden waarin natuursteen in Azië 
gewonnen wordt. Kies daarom eerder voor 
natuursteen uit eigen regio!
 
Keramische tegels zijn in vele kleuren 
en vormen beschikbaar. Klei, de basis van 
keramische tegels, wordt lokaal ontgonnen, 
waardoor de transportkosten beperkt zijn. 
De productie van de tegels kost echter zoveel 
energie, dat de bijdrage van het broeikasef
fect van gebakken tegels 40 maal hoger is 
dan die van andere vloerbedekkingen. 

Ongeglazuurde tegels (terracotta) zijn 
erg poreus en dus niet waterdicht. In verge
lijking met keramische tegels zijn ze heel 
gevoelig voor vlekken en eisen ze een opper
vlaktebehandeling met harde olie of wasolie. 

Tip:
Doordat motieven snel veranderen en nooit lang op de markt zijn, doe je er goed aan 
een aantal reservetegels te kopen voor de eventuele vervanging van gebroken tegels.
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NATuuRLIJK
& GEzOND

Houten vloeren

Massief hout
Een massieve houten parket of planken 
vloer is 100% vrij van schadelijke emissies 
indien hij niet behandeld is met petrochemi
sche middelen. Planken kunnen losliggend 
met tandengroef geplaatst worden. Parket 
kan ook genageld worden op een houten 
ondervloer. Verlijm je een houten vloer op 
een ondergrond van beton of plaatmateriaal, 
dan kan dat negatieve gevolgen hebben 
voor de luchtkwaliteit. Door de verlijming is 
de vloer niet meer intact af te breken en is 
het hout dus ook niet meer recycleerbaar.

Veel vloeren worden voorbehandeld met 
een lak of coating, waaruit vluchtig organi
sche stoffen kunnen ontsnappen. Informeer 
je daarover voordat je een vloer koopt. 
Het karakteristieke van hout komt het best 
tot z’n recht als je het hout inwrijft met 

natuurwas of olie. Op die manier behoud je 
de ‘ademende’ en vochtregulerende eigen
schappen van het hout. 
Door een massief houten vloer op te 
schuren, kan je de levensduur gemakkelijk 
verdubbelen of zelfs verdrievoudigen.

Anderzijds bevat terracotta geen toxische 
stoffen en vraagt de productie van de tegels 
weinig energie. Het ademend vermogen van 
de tegels is eveneens een voordeel voor het 
binnenklimaat. Geglazuurde keramische 
tegels zijn onderhoudsvriendelijker, maar 
in het glazuur kunnen milieuonvriendelijke 
stoffen zitten, zoals zware metalen.
 
Beton Bij een zichtbare betonvloer wordt 
een betonnen ‘afwerklaag’ op de dekvloer 
gegoten en met een machine gepolierd. 
Vervolgens wordt het oppervlak behandeld 
met was voor een gemakkelijk onderhoud 
en een betere weerstand tegen vlekken. 
Hoewel beton op zich niet meteen het meest 
ecologisch materiaal is, heeft het een aantal 
voordelen: een lange levensduur, onder
houdsvriendelijk, geschikt voor toepassing 
bij vloerverwarming, enz.

Ga je voor een harde vloerbekleding, kies dan bij 
voorkeur voor natuursteen van eigen bodem of voor 
ongeglazuurde tegels.
(foto Peter Steen & Co)

Hout is een natuurlijk, teelbaar en gezond bouwmateriaal. Het dampopen karakter en de 
vochtregulerende werking van hout bevorderen de kwaliteit van de binnenlucht. Voor veel 
mensen heeft hout een behaaglijk en warm effect. 
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LAMINAAT
OF PARKETGelamelleerd parket 

Gelamelleerd parket bestaat uit verschil
lende houten lagen: een onderlaag, meestal 
uit naaldhout of multiplex, een tussenlaag 
van dennenhout of spaanplaat en ten slotte 
een toplaag van harder massief hout. Indien 
de tussenlaag uit spaanplaten bestaat, komt 
er meer lijm bij kijken en is het verschil met 
een volhouten vloer veel groter. In vergelij
king met parket in vol hout heeft meerlagig 
parket een kleiner aandeel traaggroeiend 
hardhout  en een groter aandeel goedkoper, 
regionaal hout.
Doordat meerlagig parket stabieler is en 
temperatuurschommelingen beter opvangt, 
zal het minder kromtrekken dan volhout en 
kan het beter worden toegepast bij vloer
verwarming. De meerlagigheid maakt deze 
vloerbekleding moeilijk recycleerbaar.

Bamboe
Bamboe biedt een zinvol alternatief voor 
hardhout. Het is een grassoort die verhout 
en razendsnel groeit. Binnen 5 jaar zijn 
de stammen oogstrijp. Na de kap blijft de 
moederplant nieuwe scheuten aanmaken. 
Insecticiden en pesticiden zijn overbodig 
tijdens de groei. De productie van de vloer
bekleding is zogenaamd CO2neutraal. Dit 
wil zeggen dat de grassoort tijdens de groei 
evenveel CO2 opneemt en vasthoudt dan 
er wordt uitgestoten tijdens  de productie 
van het materiaal. Bamboe is dus een snel 
hernieuwbaar en ecologisch materiaal. Net 
zoals bij tropische houtsoorten spelen hoge 
transportkosten in het nadeel van bamboe. 

Bamboevloeren zijn antistatisch en anti
allergisch, goed voor een gezond binnenkli
maat. De vloeren zijn zeer hard en uiterst 
geschikt voor intensief gebruik. 

De planken worden gemaakt van de massieve 
buitenkant van de stengel, die in de lengte
richting in strips worden gezaagd. De strips 

Verwar (meerlagig) parket niet met laminaat! Een laminaat  wordt vaak in één adem 
genoemd met parket, maar eigenlijk gaat het om een volledig andere vloerbedekking. De 
toplaag van laminaat is immers van kunststof. De houtstructuur, is een decor gedrukt op 
een ‘fotolaag’ en heeft dus niets met echt hout te maken. 
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zachte vloeren zACHT
& WARM

worden horizontaal of verticaal geperst en 
onder hoge druk verlijmd. Sommige fabri
kanten bieden producten aan waarvan de 
lijmen geen toegevoegde formaldehyde 
bevatten. Vraag ernaar!
Een bamboeparket is verkrijgbaar in 
planken die voor 100% uit bamboe bestaan, 
ofwel als gelamelleerd parket.  Dat laatste 
is samengesteld uit een bamboetoplaag 
geperst op een HDF (‘High Density Fiber’
board) kern met een onderlaag gemaakt 
van zachthout. Dankzij die opbouw is het 
product zeer stabiel en zal het bijna niet 
krimpen of zwellen. 

Bamboeparket kan verlijmd worden op de 
ondergrond. Kies ook hier weer voor lijmen 
zonder formaldehyde. Gelamelleerd parket 
is meestal voorzien van tand en groef en 
kan zonder verlijming  gelegd worden met 
het zogenaamde ‘kliksysteem’. 

Gewoonlijk is bamboe voorbehandeld met 
een lak of olie. Het onderhoud ervan is 

vergelijkbaar met een hardhouten vloer.

Tip: bestaande vloeren herge-
bruiken
Waarom zou je niet overwegen om 
houten planken die normaal op het 
stort belanden te hergebruiken. Oud 
hout heeft karakter en kan je interieur 
meer uitstraling geven. Je kan het 
gebruiken in de oorspronkelijke 
staat met een verweerd oppervlak of 
opnieuw opschuren en er een frisse 
afwerklaag op aanbrengen voor een 
nieuwe look. Kijk wel uit dat het 
hout geen houtworm bevat of andere 
schade heeft opgelopen. 

Zachte vloerbekledingen hebben het voordeel dat ze geluidsabsorberend zijn en een warm 
gevoel geven.

Linoleum
Linoleum is een 100% natuurlijk product uit 
teelbare grondstoffen. Het is samengesteld 
uit lijnolie, natuurlijke harsen, houtmeel en 
kurk en bevat minerale toevoegstoffen en 
pigmenten.

Omdat het een stevig en glad oppervlak 
heeft, vangt het geen stof en kun je het 
eenvoudig schoonmaken. Ideaal dus voor 
mensen met astma of allergie.
Daarnaast heeft linoleum nog een heleboel 
technische voordelen: het is soepel, brand
bestendig en antistatisch. Linoleum heeft 
een natuurlijke antibacteriële werking: het 
geeft lijnoliegassen af die ziektekiemen 
doden, maar die niet giftig zijn voor de 
mens. Het is heel slijtvast en wordt aanbe
volen voor druk belopen oppervlakken. Ook 
voor keukens, badkamers en toiletten die 
regelmatig in contact komen met water is 
linoleum een ideale keuze.
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Kurk 
Ook kurk bestaat uit natuurlijke, teelbare 
grondstoffen. De grondstof voor het 
vervaardigen van kurkparket is de schors 
van de kurkeik. Kurken vloeren hebben een 
aantal voordelen voor de gezondheid. Zo 
zijn ze, net als linoleum, warmteisolerend 
en geluiddempend, vochtbestendig, antista
tisch (waardoor ze minder stof aantrekken) 
en hebben ze een ademend vermogen.

Kurkproducten die dit logo dragen, 
bevatten geen ongezonde weekma
kers of vluchtige organische stoffen.

Wist je dat?
het merendeel van de verkochte 
kurkvloeren afgewerkt zijn met 
nietnatuurlijke afwerkings middelen 
die het ademend vermogen teniet 
doen? Ook door de toevoeging van 
kunstharsen gaan een deel van de 
positieve natuurlijke eigenschappen 
van kurk verloren. Kies dus voor 
natuurkurk en behandel de vloer 
met olie of was. Wil je je kurkvloer 
afwerken met lakverf? Kies dan  
watergedragen acrylaatlak, dit 
belast het milieu het minst.
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Tapijt  
Naast de klassieke soorten tapijt, zijn er ook vloerbekledingen gemaakt van plantaardige 
vezels zoals sisal, kokos, jute, zeegras... Om biologisch afbreekbaar en recycleerbaar te 
zijn, mogen natuurlijke vezels niet met synthetische vezels gemengd worden. Tapijt voelt 
warm aan je voeten en is dus uitermate geschikt voor hal, slaap en woonkamer. De ther
mische isolatiewaarde van tapijt is tien maal hoger dan die van tegels. Tapijt dempt ook 
contactgeluid. 

De pool en/of de rug van tapijten kunnen vluchtige organische stoffen bevatten. Ook pesti
ciden zoals motwerende middelen, worden nog vaak gebruikt. Aan tapijten worden bovendien 
nog producten tegen statische elektriciteit, brandwerende middelen… toegevoegd. 
De stofmijten en schimmels die tijdens het gebruik in het tapijt terechtkomen, kunnen een 
bron zijn van allergieën. Ze veroorzaken ook ademhalingsproblemen en infecties. Vooral 
synthetische tapijten trekken veel stof aan. 

In tegenstelling tot kunststofvezels bevat een schapenwollenvacht lanoline, dat van nature 
vuil afstoot. De grote vochtopnamecapaciteit van natuurlijke vezels maakt wollen tapijten 
geschikt voor ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Dankzij het vochtabsorberende 
vermogen is de vacht ook antistatisch. Zuiver wollen tapijten, net zoals tapijten uit andere 
natuurlijke vezels, zullen aan het eind van hun levenscyclus worden afgebroken zonder 
schade toe te brengen aan het milieu.

Tapijten met dit 
Gutlabel zijn gepro
duceerd rekening 
houdend met een 
reeks milieu criteria. 

In de tapijten zijn geen verontreini
gende stoffen aanwezig. 

“Om biologisch afbreekbaar 
en recycleerbaar te zijn, 
mogen natuurlijke vezels 
niet met synthetische vezels  

 gemengd worden.

Wist je dat
je vast tapijt aan de zijkanten kunt opspannen met dubbelzijdige kleefband? Het is een 
goed alternatief voor het verlijmen van vasttapijt dat veel lijm vraagt en bovendien 
schadelijke stoffen kan bevatten. 
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Meubelplaten
Meubelplaten zijn een veel gebruikt afwer-
kingsmateriaal. Denk maar aan spaanplaten 
in werktafelbladen of kastjes, MDF-platen 
in deurlijsten en plinten, OSB-platen als 
ondervloerplaten, multiplex in meubels…

Houten plaatmaterialen worden gemaakt 
van kleine stukjes hout (houtschillen, 
spaanders en/of vezels) die met toevoeging 
van lijm onder grote druk worden samenge
perst met een bindmiddel. De gebruikte lijm 
heeft invloed op de kwaliteit van de binnen
lucht.
De meest gebruikte lijmen  bevatten 
ureumformaldehydehars als bindmiddel. Uit 
platen die met dit soort lijm verlijmd zijn,  
kan formaldehyde vrijkomen. De kans dat 
formaldehyde uit lijmen onder de vorm van 
een gas vrijkomt, verhoogt als de tempe
ratuur en/of de vochtigheidsgraad in de 
omgeving stijgt.
Kies voor lijmvrije platen of plaatmaterialen 
op basis van lijmsoorten die geen formalde
hyde bevatten. Meestal worden die verkocht 
onder de naam ‘zeroFormaldehyde’, 
‘Formaldehydearm’ of ‘Formaldehydevrij’.

Er bestaan bouwplaten op basis van plant
aardige vezels. Houtvezel en/of over
schotten van de landbouw zoals afval van 
de maïsoogst, tarwe en koolzaad worden 
gebruikt als grondstoffen voor bouwplaten. 
Ze worden geperst en met natuurlijke 
harsen gebonden zonder toevoeging van 
formaldehydehoudende lijm. Die platen zijn 
bovendien dampopen en vochtregulerend. 
Leembouwplaten zijn samengesteld uit 
bouwleem, klei, perliet, riet, hennep, jute
wapening, cellulosevezels en zetmeel. Naast 
dampopen en vochtregulerend, zijn de 
platen ook geluidsbufferend. Formaldehyde 
of andere schadelijke stoffen komen hier 
niet aan te pas. 

Tips
• Gebruik geen spaanplaten in  

ruimtes die warm en/of vochtig 
kunnen worden.

• Behandel niet bedekte opper
vlakken met een waterdichte vernis 
die de uitdamping van formalde
hyde verhindert.

• Ventileer extra na het plaatsen 
van nieuwe meubels in je huis. Die 
meubels kunnen immers nog enige 
tijd VOS afgeven.
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Samenstelling Toepassing

meerlagige meubel
plaat

massieve plaat bestaande uit 
meerdere lagen volhout op elkaar 
gelijmd

meubels en werkbladen, bamboe meubelplaat: 
traptreden en kastdeurtjes

multiplex meerdere op elkaar gelijmde hout
fineerlagen

ondervloeren, onderplaat voor betegeling en 
bekleding van afzuiginstallaties, badkuipen…

OSB (Oriented Strand 
Board)

grote vlakke houten spanen of 
‘strands’ samengeperst met toevoe
ging van lijm 

vloeren, onderdak, verloren bekisting, hout
skelet (dragende toepassingen)

spaanplaat mengsel van kleine stukjes hout 
(houtspaanders) samengeperst met 
toevoeging van lijm 

meubels en afwerkingsplaat in de bouw 
(bijvoorbeeld ondervloer, bekleding van 
schachten)

MDF (Medium Density 
Fiberboard)

kleine houtvezels samengeperst met 
toevoeging van lijm 

meubels, decoratie en binnenafwerking

leembouwplaten bouwleem, klei, perliet, riet, 
hennep, jutewapening, cellulose
vezels en zetmeel, samengeperst 
met natuurlijke harsen

bekleden van hout en metaalconstructies, bin
nenwanden, voorzetmuren, plafonds

bouwplaten op basis 
van plantaardige 
vezels

overschotten van de landbouw zoals 
de afval van de maïsoogst, tarwe, 
koolzaad, samen geperst met na
tuurlijke harsen

meubels, systeemwanden, interieurbouw  

Plaatmateriaal, samenstelling en toepassing

gezondheid eigenschappen toepassing
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meerlagige meubelplaat 5 ja A A/5** 400800 A A h
multiplex  5* ja 5 A/5** 5001000 A A A***

OSB (Oriented Strand Board)  5* ja 5 A/5** 580680 A A***

spaanplaat  5* ja 5 A 500800 5 A***

houtvezelplaten (zacht, hard
board)

A/5* ja A A 150300
3001050

h/5 h

MDF (Medium Density Fiber
board)

 5* ja 5 A 4501100 5 A***

leembouwplaten AA ja A AA */700 h 5
bouwplaten op basis van plant
aardige vezels

AA ja A AA 300850 5 5

* afhankelijk van de afwerkingslaag
** afhankelijk van de herkomst van het hout (bij voorkeur lokaal, uit duurzame bosbouw)
***  mits tovoeging van waterwerende middelen
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Textiel

Kies voor gezond textiel
Ook voor textiel kan je gezonde keuzes 
maken. Volgens het Netwerk Bewust 
Verbruiken halen volgende labels de 
hoogste totaalscore: Biogarantie, 
Ecocert Fair trade, GOTS (Global 
Organic Textile Standard) en Natur
textil IVN Zertifiziert. Bij textiel dat één 
of meer van deze labels draagt, is  de 
grondstof biologisch én  de verwerking 
van de vezels op ecologisch verant
woorde wijze gebeurd.

Stoffen spelen een belangrijke rol in het 
interieur: gordijnen, kussens, beddengoed, 
bekleding van meubels… Ze geven extra 
kleur en textuur. Gordijnen voor je ramen 
helpen bovendien om warmteverlies te 
beperken. 

De productie van stoffen kan erg belastend 
zijn voor het milieu. Er worden immers 
enorme hoeveelheden water, pesticiden en 
insecticiden gebruikt. Dat geldt ook voor 
de productie van natuurlijke stoffen zoals 
katoen. Textiel bevat ook brandwerende en 
vuilafstotende middelen. Kies je voor textiel, 
dan stel je je interieur meestal bloot aan die 
schadelijke stoffen. 
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Katoen

Hennep

Gelukkig kan het ook anders. Net als 
bij kleding, kun je tegenwoordig ook 
voor je interieur kiezen voor  biokatoen. 
Bio katoenboeren gebruiken geen kunstmest, 
bestrijdingsmiddelen of ontbladeringsmid
delen voor de katoenteelt, maar natuurlijke 
compost en bestrijdingsmiddelen.
Organisch katoen wordt tegenwoordig 
gebruikt voor allerlei producten: kleding, 
gordijnen, bedlinnen …

Hennep is bezig aan een comeback en dat 
is niet verwonderlijk met zo veel voordelen.
Textiel op basis van hennep is sterk, vocht
regulerend, grover dan katoen en minder 
kreukgevoelig dan linnen. Hennep is de 
snelst groeiende éénjarige plant ter wereld. 
Door het dikke bladerdek, dat zich in korte 

tijd vormt, krijgen schimmels en onkruiden 
geen kans en zijn bestrijdingsmiddelen niet 
nodig. De plant groeit bovendien gemak
kelijk zonder kunstmest en put de grond 
nauwelijks uit. Hennep kan je gebruiken als 
alternatief voor katoenen kledij, tapijten en 
isolatiemateriaal.

Je kan ook kiezen voor ‘Fair trade’ 
katoen. Fairtradeproducten worden 
gecontroleerd tijdens het hele proces: 
de katoenboeren, die vaak in ontwik
kelingslanden wonen, zijn daardoor 
verzekerd van een eerlijk inkomen. 
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KLEuR
& TEXTuuRWol

Linnen

Foto www.purecoverz.nl

Wol is een dierlijke vezel, hoofdzakelijk 
afkomstig van schapen. Maar ook het haar 
van geiten, lama’s, kamelen, paarden, hazen 
en angorakonijnen kan worden verwerkt tot 
textiel. Biologische wol is afkomstig van 
schapen die grazen op land dat geen giftige 
stoffen of pesticiden bevat en die geen  
insecticidenbad hebben moeten ondergaan. 
Bovendien wordt de wol gereinigd met bio
afbreekbare middelen. Kies je voor organi
sche wol, dan hou je een hoop chemicaliën 
buiten.

Linnen wordt gemaakt van vlas en is ecolo
gisch zeer verantwoord omdat de hele plant 
gebruikt kan worden. Van de fijne vezels 
wordt linnen gemaakt, de andere delen 
worden verwerkt tot lijnolie, veevoeder… 
Het productieproces kan op een natuur
lijke of chemische wijze verlopen. In het 
laatste geval ontstaan er bijproducten die 
schadelijk zijn voor het milieu. Informeer je 

dus goed bij de producent of vertrouw op 
ecolabels. Linnen is een ademend textiel, 
past zich goed aan aan je lichaamstempera
tuur en is uiterst geschikt voor beddengoed 
in de zomer. Linnen absorbeert geweldig 
goed waardoor het ook ideaal is voor hand
doeken en tafelkleden. Helaas is linnen erg 
elastisch, waardoor het snel kreukt, wat je 
extra strijkwerk oplevert.

Wist je dat
mensen vaak denken dat ze allergisch 
zijn aan wol, terwijl ze reacties krijgen 
op de chemicaliën die bij de behande
ling zijn gebruikt?



zijde

Maïs, vlas, houtpulp en brandnetel
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Zijde is een dierlijk product, het is een 
natuurlijke eiwitsubstantie dat wordt afge
scheiden door de zijderups en dat stolt bij 
contact met de lucht. De rups spint een 
cocon om zich daarin te ontwikkelen tot 
vlinder. Bij de productie van zijde wordt een 
gekweekte rups voortijdig gedood, zodat de 
mens de cocon onmiddellijk kan afwikkelen 
en de draad kan gebruiken.
Bij wilde zijde daarentegen worden de 
cocons van uitgevlogen vlinders gebruikt als 
grondstof. Dit is de meest milieu en dier
vriendelijke zijde.
Chemisch gezien lijkt zijde sterk op wol, 
zijdedraad is echter veel fijner en gladder 
en is zeer prettig in gebruik. 

Een andere interessante stof is sojazijde. 
Dat wordt gewonnen uit de sojaplant, na 
het oogsten van de bonen. Daarvan worden 
draden gesponnen die buitengewoon zacht 
zijn, net als zijde. De prijs van de stof valt 
best mee.

Andere producten waarvan de vezels lang
zamerhand (of opnieuw) ingang lijken te 
vinden in de textielwereld zijn producten als 
maïs, vlas, houtpulp en brandnetel. Vaak 
zitten ze nog in een testfase, in tegenstel
ling tot biokatoen, waarvan de biologische 
teelt en productiemethodes intussen goed 
op punt staan. Blijf vooral uitkijken naar 
deze nieuwkomers! 
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Bed

Bodem en matras 

Bed, bodem en matras

Een massief houten bed is ‘the way to go’. Niet alleen voor het bed, maar ook voor de latten
bodem kun je kiezen voor gelabeld hout. Ledikanten waarvan de verbindingen volledig in 
hout zijn en waar geen metaal aan te pas komt, vind je bij verschillende fabrikanten. Metaal 
kan elektrostatisch opladen en is om die reden af te raden. Ook voor bedden worden lijmen 
gebruikt met formaldehyde of andere schadelijke stoffen. Uiteraard vermijd je die beter. Als 
afwerking van het hout kies je best voor een natuurlijke olie of bijenwas.

Meer en meer hoor je spreken over ‘slaap
systemen’. Dit wil zeggen dat alle elementen 
(de bodem, de matras en het kussen) op 
elkaar afgestemd zijn. Soms draagt vooral de 
bodem bij tot het ergonomische, in andere 
gevallen neemt de matras het voortouw. 
Hoe dan ook, een juiste combinatie van 
bodem en matras is cruciaal. Een goede 
lattenbodem moet zich perfect aanpassen 
aan de vorm en beweging van je lichaam: je 
rugwervels moeten in een rechte lijn liggen 
als je slaapt. In verschillende zaken kan 
je slaapsystemen uitproberen; ze worden 
aangepast aan je persoonlijke behoeften.

Wil je zowel de kwaliteit van je slaap als je gezondheid verbeteren en tegelijkertijd het 
milieu minder belasten, kies dan voor een ergonomisch slaapsysteem in combinatie met 
gezonde en milieuverantwoorde materialen.
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Natuurlatex wordt gewonnen uit de rubber
boom. Matrassen van 100% natuurlatex zijn 
antibacterieel, soepel, flexibel en milieu-
verantwoord afbreekbaar. Een aanrader 
dus, tenzij je allergisch bent voor natuur
rubber. Slechts een absoluut minimum 
van de bevolking heeft een latexallergie, 
die veroorzaakt wordt door de proteïne in 
rubbermelk. Bij latex allergie vertoon je zelfs 
bij contact met een beklede matraskern 
na een paar uur rode plekken en kom je in 
ademnood.

Verder zijn er ook matrassen gevuld met 
paardenhaar, kokos, katoen, sisal en vlas. 
Meestal worden ze in combinatie met natuur
rubber gebruikt. Futons zijn matrassen van 
100% katoen. Ook hier kun je je laten leiden 
door labels zoals Bio, Demeter, KBT, Skal, 
Qül, ökotex en Fairtrade.

Vermijd matrassen uit schuimen. Ze 
verhogen de kans op transpiratie en elektro
statische ladingen. Ze bevatten bovendien 
chemische vlamvertragers. Emissies van 
gevaarlijke stoffen (onder meer benzenen) 
uit kunststofmatrassen komen versterkt vrij 
bij de hogere temperaturen die je in bed 
produceert.

Let op!
Er zijn matrassen die bestaan uit een 
mengeling van natuurlatex en synthe
tische latex. Synthetische materi
alen op basis van petrochemische 
grondstoffen zijn vanuit ecologisch 
standpunt te vermijden. Sommige 
goedkope latexmatrassen bevatten 
toegevoegde chemicaliën tegen onge
dierte. Ook die vermijd je beter.

Wist je dat
je per nacht tussen 3 en 7 deciliter zweet verliest? Om dat vocht zo snel mogelijk af 
te voeren, is een matras gemaakt van ademende materialen zoals schapenwol, kame
lenhaar, maïs … aan te raden. Met een opleg die je bovenop de matras legt uit 100% 
biologisch katoen en een vulling van zuivere schapenwol bescherm je de matras. 
Schapenwol heeft namelijk een uniek vochtregulerend en zelfreinigend effect. 

Tips:
• Draai regelmatig je matras om, 

zowel in de lengte als in de breedte. 
Zo gaat je matras langer mee.

• Verander je matras ongeveer om 
de 10 jaar en je hoofdkussen om 
de 3 jaar.

Wist je dat
er ook voor matrassen labels bestaan: 
zowel het LGA-certificaat als het 
QULlabel testen uitgebreid op de 
aanwezigheid en de uitstoot van 
verschillende chemische stoffen. Het 
Europese milieukeurmerk (Europees 
Ecolabel) richt zich eerder naar het 
verminderen van problematische  
grondstoffen met het oog op de 
verdere verwerking van de matras in 
de afvalfase.
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Dekbedden 

Ecologische schapenwol is afkomstig van 
biologische geteelde schapen die zomer 
en winter buiten grazen. De wol wordt 
gewassen zonder bleekmiddel of andere 
chemische stoffen. 100% zuivere scha
penwol is uitermate geschikt voor bedden
goed. Het kan vocht absorberen, is antibac
terieel en zelfreinigend. Kies voor een hoes 
uit biologisch katoen of zuivere schapenwol. 
Als vulling kan je kiezen uit verschillende 
natuurlijke materialen: schapenwol, katoen 
en/of linnen, dons, kamelenhaar en kasjmier.

Wol is zwaarder en wordt vaak gekozen 
door mensen die het fijn vinden om echt 
het gewicht van hun dekbed te voelen. 
Bovendien is wol het best ademende en 
vochtregulerende materiaal. Wol is lekker 
warm, maar door de ventilerende eigen
schap is het in de zomer niet té warm.
Katoen isoleert het minst en is daarom zeer 
geschikt voor de warmste periode van het 
jaar. Een katoenen zomerdekbed is tege
lijkertijd luchtig en zacht. Kies voor een 

dekbed van katoen uit biologische landbouw 
en eventueel met een Fairtrade label.

Dons voelt luxueus aan en geniet daarom 
vaak de voorkeur. Dons heeft zeer goede 
isolerende, vochtregulerende en ventile
rende eigenschappen. Het is erg licht en 
luchtig. Informeer wel naar de afkomst van 
de dons. Soms is dons afkomstig van levend 
geplukte dieren of van dieren uit de foie 
gras industrie. 

www.purecovers.nl



KIES NATuuRLIJKE
MATERIALEN
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Lakens 

Kussens 

Huisstofmijten zijn met het blote oog 
niet te zien. Ze leven overal in huis waar 
het stoffig is en voornamelijk in de slaap
kamer. Hier vinden ze voldoende huid
schilfertjes om zich te voeden. Je deelt 
je bed met zo’n 2 miljoen huisstofmijten!

Huisstofmijten hebben warmte en voch
tigheid nodig om zich te ontwikkelen. 
Bovendien zijn het niet zozeer de huis
stofmijten die last bezorgen, wel hun 
uitwerpselen. De geringe grootte maakt 
dat ze in de lucht terechtkomen. Door 
inademing komen ze in de ademhalings
wegen terecht. Dit kan luchtwegenin
fecties en astma veroorzaken. Je vindt tegenwoordig matrassen die de huisstofmijt 
bestrijden met micro-organismen of probiotica, positieve bacteriën uit o.a. yoghurt die 
de darmflora bevorderen. Deze matrassen maken huisstofmijtbestrijding met chemi
caliën overbodig. 

Voor lakens en kussens kan je kiezen voor 
schapenwol, katoen, linnen... Linnen is meer 
vocht absorberend dan katoen en is tegen
woordig in bepaalde gevallen voorgewassen 
zodat strijken niet meer echt nodig is. Tijds 
en energiebesparend dus.

De keuze van het juiste kussen hangt af van 
je lichaamsbouw, je dominante slaaphou
ding, de gewenste vulling… Voor een vulling 
uit natuurlijke materialen heb je keuze te 
over: schapenwol, dons, natuurlatex (voor
gevormd of vlokken), wol en kapok. Ook 
spelt, boekweit of gierst behoren tot de 
mogelijkheden. Donzen kussens zijn licht, 
ademend en vormbaar. Wollen kussens 
zijn ventilerend, veerkrachtig en behouden 
hun vorm. Plantaardige kapokkussens zijn 
fluweelzacht, redelijk vormbaar en ook nog 
hypoallergeen. www.purecovers.nl
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Waarom VIBE?

VIBE vzw verzamelt en verspreidt informatie over gezond en milieuverantwoord (ver)bouwen en 
wonen. VIBE behandelt de typische onderwerpen binnen ‘duurzaam’ bouwen zoals energie- en 
waterbesparing, en gaat onder de noemer bio-ecologisch bouwen nog verder. zo integreren we 
thema’s als gezonde en milieuverantwoorde bouwmaterialen, doordacht ruimtegebruik en ecolo-
gische stedenbouw in een alles omvattend verhaal.

 
Op de website van VIBE vind je heel wat nuttige informatie over wat bio-ecologische materialen 
zijn en hoe je ze kan toepassen in jouw project. Je vindt er ook heel wat adressen en contact- 
gegevens van bedrijven die aangesloten zijn bij VIBE en daarmee hun engagement uitspreken en 
onderstrepen.

Word lid van VIBE

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over bio-ecologisch bouwen en wonen? 
Word dan zeker lid van VIBE vzw. Voor maar 45€ per jaar ontvang je maandelijks het bouwtijdschrift  
Ik Ga Bouwen en Renoveren, geniet je van kortingen bij activiteiten van VIBE... En daarbovenop 
ondersteun je met jouw bijdrage de werking van VIBE.
 

www.vibe.be

reindepooter
rond


