Bescherming van
ons klimaat

we werken samen …

Gezonde
binneninrichting

Natuurlijk duurzaam bouwen
Suisse

BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
– Friends of the Earth, Amis de la terre

Verenigd …

Duurzaamheid

Innovatieve producenten van bouwmaterialen,

verantwoordelijke handelaars, klantgerichte ontwerpers en bouwfirma’s werken in de erkende vereniging natureplus samen met
milieu- en consumentenorganisaties, adviescentra voor bio-ecologisch bouwen en kritische wetenschappers.

Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie

Al deze partijen staan in dezelfde geest en op gelijke voet ten dienste van een nieuwe duurzame en volhoudbare bouwcultuur.

… in Europa De Europese Gemeenschap heeft zichzelf duurzaamheid to doel gesteld – zelfs in de bouwsector. Daarom moeten bouwmaterialen over heel Europa getest en gelabeld worden
op hun milieukenmerken, volgens gemeenschappelijke regels. Opdat consumenten en bouwprofessionals een oriëntatiepunt zouden hebben, heeft natureplus kantoren in België, Frankrijk, GrootBrittannië, Italië en de Duitssprekende landen.

Hoofdkantoor en natureplus Duitsland

ANAB – Associazione Nazionale
Architettura Bioecologica

natureplus, Hauptstraße 41, D-69151 Neckargemünd, Germany
Tel. +49 6223 861147, Tel. +49 6223 862484,
Fax +49 6223 863646
Email: info@natureplus.org, office@natureplus.org

… voor duurzaam en gezond
bouwen en wonen

Voor meer levenskwaliteit
Het Europese kwaliteitslabel voor duurzame bouwmaterialen – getest op lage
milieubelasting, gezondheidsaspecten en
technische functionaliteit.

natureplus Groot-Brittannië
ASBP Alliance for Sustainable Building Products
5 Baldwin Terrace, London, London N1 7RU, UK
Tel. +44 207 8418909, Email: uk.info@natureplus.org
natureplus België/Belgique
VIBE vzw Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen
Grotesteenweg 91, B-2600 Antwerpen (Berchem)
Tel. +32 3 2181060, Fax +32 3 2181069
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Duurzaamheid

Bescherming van het klimaat
– niet alleen een kwestie van olie- en
energieverbruik – natureplus gelabelde producten besparen zelfs energie
tijdens hun productie

We brengen 90 % van onze tijd
binnen door – natureplus gelabelde materialen verzekeren een gezond
binnenmilieu.

Duurzaamheid betekent onder meer:
onze natuurlijke hulpbronnen
beschermen – natureplus gelabelde
bouwmaterialen zijn gemaakt uit
minerale en teelbare grondstoffen

Als we willen verhinderen dat de opwarming van
de aarde ons klimaat verder negatief beïnvloedt,
dan moeten we onze consumptie van gas, olie en
conventioneel geproduceerde elektriciteit drastisch verminderen. Met de energie die vandaag
nodig is voor de productie van bouwmaterialen
voor een huis, kan je dat huis 25 jaar verwarmen.

We leven en werken steeds meer van onze tijd in
steeds beter luchtdichte gebouwen. Vele gebouwen maken ons ziek, doordat de binnenlucht vervuild is met schadelijke stoffen. Steeds meer mensen lijden aan allergieën en een algemeen gevoel
van onbehagen.

Momenteel worden fossiele brandstoffen steeds
meer vervangen door hernieuwbare, eindeloze
energiebronnen. Maar de bouwsector verbruikt
wereldwijd ook meer dan 40 % van alle natuurlijke grondstoffen. Dat maakt de bouwsector tot de
meest milieubelastende sector.

De enige oplossing hiervoor is een volgehouden
keuze van bouwmaterialen die streng gecontroleerd zijn op schadelijke stoffen. natureplus labelt
alleen producten die geen schadelijke stoffen uitstoten. Dit wordt in een labo gemeten via een
testkamer-methode. Een aantal natureplus gelabelde materialen kunnen het binnenklimaat zelfs
verbeteren door hun specifieke eigenschappen.

We willen toekomstige generaties een wereld nalaten met voldoende grondstofvoorraden. Het is
dus hoog tijd dat de bouwsector haar verbruik
van fossiele en primaire grondstoffen zo veel mogelijk vermindert. In de natureplus gelabelde materialen is het aandeel hernieuwbare, onuitputtelijke minerale en gerecycleerde grondstoffen
geoptimaliseerd.

Een duurzaam bouwmateriaal kan enkel geproduceerd worden via een proper productieproces:
wij inspecteren de fabrieken waarin natureplus
gelabelde materialen gemaakt worden nauwgezet.
We gebruiken grenswaarden en streefwaarden
voor de milieu-impacten die we via onze LCA
berekenen. Hiermee garanderen we dat ze onder
meer voldoen aan een hoger dan gemiddeld niveau van energie-efficiëntie.
Bouwmaterialen uit nagroeibare of teelbare bronnen beschermen ons klimaat bovendien doordat
ze CO2 tijdens hun groei opnemen en stockeren.

natureplus – wij tonen u de weg

