•Nuttige links•

Portaalsites

Bouwen met hout

www.statbel.fgov.be/port/env_nl.asp
Alle gegevens over het leefmilieu in België en
de gewesten.

www.hout.be
De site van Belgian Woodforum. Bevat een
schat aan technische info over bouwen met
hout.

houtnieuws 158

www.duurzameontwikkeling.be
De portaalsite voor alles wat duurzame ontwikkeling te maken heeft. Je kan er doorklikken naar nationale en gewestelijke instellingen, internationale organisaties, bedrijven,
media, onderzoekscentra, vakbonden en
verenigingen.
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www.fair-timber.be
Website van de vzw Fair Timber, die in ons
land het aanspreekpunt is voor vragen rond
FSC-gelabeld hout.
www.pefc.be
Website over PEFC-gelabeld hout.

Energie

Duurzame ontwikkeling

www.energiesparen.be
Website beheerd door het Vlaams
Energieagentschap, met heel wat informatie
over energiebesparing, zowel voor particulieren, openbare besturen, scholen, architecten
en verenigingen. Ook het informatieaanbod
zelf is breed gaande van tips, regelgeving,
campagnes en subsidies. Zoals aangehaald
en toegepast in dit dossier zijn vijf energiebesparende maatregelen uitgewerkt, waar de
consument, aan de hand van de postcode,
kan berekenen welke premies er voorhanden
zijn en op welke termijn de investering kan
worden terugverdiend.

www.duurzaam-bouwen.be
Website over duurzaam bouwen, helaas niet
meer zo up-to-date. Bevat wel zeer veel interessante links.

www.underecoconstruction.be
Overzichtelijke website over milieuvriendelijk bouwen en verbouwen die de verschillende onderdelen van een woning onder de
loep neemt, de subsidies, keurmerken en
organisaties.

www.passiefhuisplatform.be
Met databank over passief en energiezuinig
bouwen en een overzicht van projecten, producten, bedrijven en subsidies.

www.duurzame-info.be
Site waarop je allerlei informatie kan vinden
rond duurzame ontwikkeling: interessante artikels, leuke wetenswaardigheden, diepgravende interviews en feitenmateriaal. Dé referentie
voor duurzame ontwikkeling in ons land.

KampC is een initiatief van de provincie
Antwerpen om een zone te creëren voor duurzaam bouwen, wonen en werken. Er bevindt
zich een infocentrum over duurzame ontwikkeling en gezond bouwen, en je kan er veel
voorbeelden van duurzaam bouwen bekijken.
www.cedubo.be
Het Centrum Duurzaam Bouwen is een informatie- en coördinatiecentrum. Het centrum
wenst duurzaam bouwen op grote schaal te
promoten en het in de praktijk te brengen.
ecohuis.Antwerpen.be
Het EHA! is een gerenoveerd gebouw in
Antwerpen dat inzicht verschaft in materiaalgebruik en energie. Het is een totaalpakket
met tentoonstellingen en lezingen. Er is ook
een duurzaam café en je kan er ecologisch
logeren.

www.vibe.be
Met databank bio-ecologische producten, leveranciers, verkooppunten en aannemers.

www.provant.be/kampC

Met alle vragen i.v.m. energiezuinig
bouwen en duurzame ontwikkeling
kan u elke werkdag tussen 9 en 19u
terecht bij het gratis nummer 1700
van de Vlaamse overheid.

