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De visie van
KAMIEL JANSEN,
adviseur duurzaam bouwen bij het NIBE
over…
het nieuwe DUBOkeur® WONINGEN
Dit voorjaar lanceerde het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE)

Certificaat en milieubeoordeling eerste DUBOkeur® woning.

het DUBOkeur® woningen. Het idee borduurt voort op het succesvolle DUBOkeur® voor
bouwproducten. Met het DUBOkeur® woningcertificaat weet de bewoner dat zijn woning als
geheel goed scoort op het gebied van milieu en duurzaamheid.
Interview: Judith Bakkers
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‘let in de bouw niet alleen op
kosten en esthetica, maar ook op
duurzaamheid’

Is het DUBOkeur® woningen alleen
interessant voor het hoge segment?
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en de ‘Zonnewoning’, dat meer een woon-
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niet onbelangrijk…”

het DUBOkeur® woningen ontwikkeld.”

Is dit een spiksplinternieuw idee?

namelijk richt op het recyclen van materialen,

www.nibe.org

kunnen onderscheiden. Daarom hebben we

pak. Het hele bouwtraject wordt meegenoElzenstraat, Ulft.

Profiel
Kamiel Jansen (27) studeerde bouwkunde in Utrecht
en specialiseert zich nu in duurzaamheid. Sinds
twee jaar is hij bij het NIBE werkzaam als adviseur
duurzaam bouwen. Zijn werkterrein beslaat onder
andere adviestrajecten, monumenten, het DUBOkeur®
woningen en de DUBOkeur® bouwproducten. Ook
geeft hij lezingen op hogescholen en bedrijven
over duurzaamheid en de daarbij gehanteerde
rekenmethodieken.
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Meer informatie:
Kijk voor de lijst met eisen voor een DUBOkeur®
woning op
www.dubokeur.nl/dubokeurwoningen.html
Kijk voor informatie over milieuvriendelijke
DUBOkeur® bouwproducten op www.dubokeur.nl.
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