
Bewust bouwen met baksteen

Klimaatverandering bedreigt de toekomst van mens en natuur overal ter
wereld. Het Wereld Natuur Fonds voert daarom een brede campagne waarin
centraal staat wat wij kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan en
de gevolgen te beperken.

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een kwart van de Neder-
landse CO2 uitstoot. Er valt daarom veel winst te behalen door bijvoorbeeld
duurzaam te bouwen en te renoveren, met materialen die het energiegebruik
van woningen terugdringen. Het Wereld Natuur Fonds en Wienerberger wer-
ken vele jaren succesvol samen door kleiwinning te koppelen aan de ontwik-
keling van nieuwe natuurgebieden. 

In deze brochure vragen wij aandacht van bestuurders, bouwondernemers,
woningcorporaties en architecten, voor het bouwen met keramische produc-
ten. Naast natuurherstel zijn er veel redenen waarom dat een duurzame
oplossing is: vanwege de bijdrage van kleiwinning aan het waterbeheer, van-
wege de vernieuwbaarheid van de grondstof en de lange levensduur van het
eindproduct. 

Er is geen twijfel meer; het klimaat
verandert. Wereldwijd krijgen we
steeds meer te maken met extreme
weersomstandigheden zoals lang-
durige droogtes, hittegolven,
extreme regenval en zware orkanen.
Klimaatverandering is een ernstige
bedreiging voor mensen, dieren en
hun natuurlijke leefomgeving. Het
Wereld Natuur Fonds werkt wereld-
wijd aan veldprojecten die kwets-
bare gebieden zoals de poolkappen
en koraalriffen moeten beschermen.
Klimaatverandering in Nederland
heeft gevolgen voor landbouw, vis-
serij, natuur, landschap en de inrich-
ting van het landelijk gebied. Het
Wereld Natuur Fonds pleit voor het
nemen van de volgende maatrege-
len om Nederland klimaatrobuust
te maken:

• meer ruimte reserveren voor
water in nieuwe natte natuur -
gebieden

• herstel van natuurlijke sponzen 
in de bovenloop van rivieren en
beken

• betere opvang van regenwater in
stedelijk omgeving 

• stevige ecologische corridors in
plaats van geïsoleerde natuur -
gebieden, zodat soorten kunnen
meebewegen met klimaatveran-
dering

• waterzuinige inrichting van land-
bouwgebieden, zonder verdere
peilverlaging

• huizen bouwen die leefbaar en
energiezuinig zijn.
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Klimaat voor Keramiek
Jacqueline Cornelis-
sen, Portefeuille -
houder Ruimte deel-
gemeente Hoogvliet:
‘In Hoogvliet vindt
een grootschalige

herstruc-turering plaats. Die vernieu-
wing realiseren we zo verantwoord en
duurzaam mogelijk. We maken gebruik
van Terca-bakstenen, industriewarmte
en FSC-hout. De vernieuwing van
Hoogvliet mag niet ten koste gaan van
natuur elders in de wereld.’

o pen  b e s t r at in g en

Door de voortschrijdende verstede-
lijking kan regenwater steeds moei-
lijker in de bodem doordringen. 
Het gebruik van straatbakstenen 
in plaats van een gesloten wegdek
van asfalt of beton helpt straten
beter waterdoorlatend te maken.
Lokale wateroverlast en verdroging
van natuur kunnen zo beter worden
voorkomen.

k er amis che  ko el in g

Met de opwarming van de aarde
gaat een steeds groter deel van 
de energiebehoefte naar koeling.
Airco’s zijn daarbij ware energie-
slurpers. In de strijd tegen airco’s 
is keramiek een bondgenoot. 
Keramische binnenmuren zorgen 
’s zomers voor een koeler binnen -
klimaat doordat het poreuze
gesteente meer warmte absorbeert.
Ecobricks maken een comfortabele
en energiezuinige verwarming én
koeling via de muren mogelijk. 
De nationale klimaatcampagne
HIER streeft ernaar 300.000 huizen
per jaar klimaatneutraal te maken.
Naast isolatie en het terugdringen
van fossiele brandstoffen, helpt ook
het gebruik van keramische produc-
ten bij het realiseren van deze doel-
stelling.

Madeleen Helmer
(hoofd Rode Kruis 
Klimaatcentrum): 
‘Met het toene-
mende risico van
hittegolven door
klimaatverandering

werkt het Rode Kruis aan een betere
zorg voor ouderen in zo’n periode.
Anderen kunnen bij -dragen door aan-
passingen in de bouw, waardoor huizen
en kamers beter gekoeld blijven’



d u ur z ame  g ro nds t o f

Zand, grind en kalk zijn eindige
grondstoffen in Nederland. De
rivieren voeren nauwelijks nieuw
materiaal aan. Bij klei ligt dat anders.
Elk hoogwater zet slib op de oevers
af. Gemiddeld zo’n centimeter per
jaar. En over een oppervlakte van
circa 30.000 hectare is dat vol-
doende om Nederland tot in de
eeuwigheid te voorzien van klei
voor de baksteenfabricage. 

duur z a am  b o uwmat er ia al

Is klei tot baksteen of dakpannen
verwerkt, dan blijken deze zeer
goed bestand tegen de tand des

tijds. Nederland en Europa staan vol
monumentale gebouwen, die soms
al meer dan 1.000 jaar een stads-
front of landschap sieren. Met dank
aan de baksteen. 

Duurzaamheid speelt ook een sleu-
telrol in het steeds weer innove-
rende productieproces van bakste-
nen en dakpannen. Water en
warmte worden steeds efficiënter
gebruikt. Terwijl de productie toe-
neemt, weet de keramische indus-
trie sinds 1998 haar energieverbruik
jaarlijks te verlagen.  

wo nen  b i j  je  ei g en  

nat uurg eb ied

In Nederland worden zo’n 80.000
nieuwe woningen per jaar gebouwd.
De komende 10 jaar kunnen daarom
ruim 2 miljoen mensen een bewuste
keuze maken voor keramische pro-
ducten in hun huis, tuin en woon-
omgeving. Daarmee kiezen ze
tevens voor de ontwikkeling van
duizenden hectaren vrij toeganke-
lijk natuurgebied. Voor nog eens 2
miljoen mensen in het rivierenge-
bied komt zo nieuwe natuur op
loop- of fietsafstand te liggen. Een
avontuurlijke omgeving voor kinde-
ren, voor anderen de ideale plek
voor een ommetje.

een  veil i g e  d elta  van  k l ei  

Klei is de natuurlijke bouwstof van
onze delta. Een belangrijk deel van
ons waterbeheer bestaat uit spelen
met klei: zorgen dat ze wordt afge-
zet op plekken waarvan we er profijt
hebben (kustgebieden) en haar

weggraven op plaatsen waar ze de
waterafvoer belemmert (langs rivie-
ren). Bij dit laatste speelt de bak-
steenindustrie een cruciale rol. Jaar-
lijks graaft zij op 100 tot 150 hectare
in het rivierengebied de klei weg.
Door een goede locatiekeuze levert
dit niet alleen de grondstof op voor
1,5 miljard bakstenen, maar ook
ruimte voor de rivier. Zo draagt klei-
winning direct bij aan de veiligheid
van Nederland. En klei die niet
geschikt is voor de keramische
industrie, gebruiken we voor de aan-
leg van dijken, terpen of hoogwater-
vrije ruggen.

Martien Kromwijk,
voorzitter Raad van
Bestuur van woon-
corporatie Woon-
bron: ‘Duurzaam
bouwen moet van-
zelfsprekend wor-

den. Als opdrachtgever zet Woonbron
zich in om te voorkomen dat het bou-
wen van woningen ten koste kan gaan
van de natuur in andere delen van onze
wereld. Zo gebruiken wij zoveel moge-
lijk baksteen van natuurlijk ontkleide
gebieden en hout met een FSC-keur-
merk. Daarnaast zien wij het verlengen
van de levensduur van een gebouw en
het optimaal gebruik maken van de
bestaande materialen, als de ultieme
manier van duurzaam bouwen’.

Duurzaamheid troef
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15  ja ar  bak s t enen  

vo o r  nat uur

In 1992 lanceerde het Wereld
Natuur Fonds het plan ‘Levende
Rivieren’, waarin ze een hoofdrol
toedicht aan de baksteenindustrie.
Kleiwinning kan immers aan de
basis staan van waardevolle natuur-
gebieden. De steenfabrikanten zoals
Wienerberger zijn volop met het
nieuwe gedachtegoed aan de slag
gegaan. Sindsdien wordt er bijna
geen baksteen meer geproduceerd
die niet ook bijdraagt aan natuur-
ontwikkeling. Door kleiwinning is de
afgelopen 15 jaar meer dan 5.000
hectare spectaculaire, vrij toeganke-
lijke natuur in Nederland ontstaan.

sub t iel e  k l eiwinnin g

De tijd dat ontgrondingen leidden
tot lelijke gaten in het landschap is
voorbij. Tegenwoordig wordt de klei
zorgvuldig van de zandige onder-
grond afgepeld en komt een onder-
liggend reliëf van oude geulen en
zandruggen tevoorschijn. Histori-
sche rivierlopen krijgen zo opnieuw

betekenis in een natuurlijk land-
schap. Gebieden als de Millinger-
waard en de uiterwaarden rond Slot
Loevestein bewijzen tot welke
natuurlijke rijkdom dit leidt.

s pe c tacul air e  nat uur

Het nieuwe rivierenlandschap dat
door kleiwinning ontstaat, trekt
grote aantallen planten en dieren
aan. Soms zelfs soorten die hier al
lange tijd niet meer voorkwamen,
zoals oeverloper,  rivierrombout en
zwarte populier. In uitgegraven
nevengeulen vindt voortplanting
plaats van bijzondere vissoorten,
waarvoor de druk bevaren rivier zelf
te onrustig is geworden. Ooibossen
ontwikkelen zich als de Europese
tegenhanger van het tropisch regen-
woud met een grote variatie aan

bomen en lianen. Geïsoleerde plas-
sen zijn het domein van libellen en
amfibieën. Niet alleen voor planten
en dieren, ook voor mensen zijn de
vrij toegankelijke natuurgebieden
een verrijking van hun leven. Tien-
duizenden kinderen groeien weer
op in de natuur, letterlijk met hun
voeten in de klei.

Levende Rivieren

Johan van de 
Gronden, directeur
Wereld Natuur
Fonds: ‘Wij hebben
voor de renovatie
van ons nieuwe
kantoor gekozen

voor keramische producten van 
Wienerberger. Met deze keuze hebben
wij bijgedragen aan nieuwe natuur-
ontwikkeling.’

Oude en nieuwe kleiwinning

Annette Augustijn,
directeur Water
Rijkswaterstaat
Oost: ‘Het is prach-
tig als de klei die
vrijkomt bij projec-
ten ten behoeve

van rivierverruiming, gebruikt wordt
voor duurzame producten voor de
bouw, zoals dakpannen en bakstenen.
Dat maakt het ruimte voor de rivier
maken dubbel duurzaam: een robuuste,
veilige oplossing voor de bescherming
tegen hoog water en productie van
duurzame materialen.’


