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Vraag en aanbod in de doe-het-zelfbranche moet meer gericht wor-

den op duurzaam bouwen, aldus het Tweede Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen. De in het plan aangekondigde campagne rond het thema duurzaam klussen, gericht op de consument, is inmiddels realiteit. In het najaar van 1998 is de campagne Duurzaam Klussen van start gegaan onder het motto: 'Wie milieubewust klust is
zeker goed bezig'. De campagne loopt tot eind 1999 en heeft als doel milieuvriendelijke doe-het-zelfproducten

onder de aandacht te brengen van een groot publiek en milieuverantwooÍd koopgedrag te 5timuleren
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Jaarlijks rr ordt er in Nederland voor 7.j rniljard gLrlcl,'rr Lritgeqeven aan doe-het-zelfpro-
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duck'n. Klus\cn is cen belangdjke vrijctijds-
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bcsk'dir{l \oof grole groepen van de bevolking. Mct de currpaqne Duurzaam I(lussen
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wordt dc doehet'zch,er aangesproker om tijdens hel klussen nreer rekeninq le holrdcn
rnet het nlilietr. Particulieren spt'len irunrcrs
ccn ccntralc rol in het onderhoud en verbete-
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ren van de bestaande woningloorraad. Ook

vcmachten de initiatiefnemers dat de carrrpagnc kanscn biedt om het draagvlak voor
drrurzaarn gebourvde woningen bij de bevol-
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Klng te vcrgroten.

Unieke samenwerking
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Jrn Schipper. projectleidef

\ r'rtrriginq ran \\'inkelkcttns in

de

D({ .l l.l./rllbfanche (VWDHZ), de brlnche

rln nigins van doe-hetzelfzaken. Bij dc
\ \i Dl lZ zijr de grote bouwmarkten ungcii

\

sirnr(,r\\
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sl{trlr nrct tezamen een marktaandcclvan
lir(lrlill procent: Intergamma (Canrnlr cn
Ifufwci), PÍaxis Cioep (Pla\is cr F.nrrdo),
..\Í{ro llctiril (Agrorarna en de Bocfcnbol]Cl),

\{ ickcs. Nijhofen de HDB Holdlns rrcl dc
kleincre doe'helzellzaken HLLbo.

Dor. r;rrro

cl

h(t
nrinistcf i(, VROM en No!enr de cltrlplqr](
vornl gege!en. De Stichting Consrrrnent ur
Bigboss. Dc VWDHZ lleeft sarlrer rnct
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cezond Souwen

wil ddlr ook duid€iijk m.rk|'r .l.rt pro

d|l.t./r dn,hcl
niirder beldí€n ni€t onder.lo.n vooÍ
'ï/lk,ri
kwíl/tr,jl .n prlnf(hiri5.h vadk oanrrekk.tijktr /ijn, Taals
watcr cn cnfrqifh.sfdrend sdnitrÍ. (Foto cBr,W)
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van lnrergàn_Ta: Hiermee wordr ingc-

kenbaar op te stellen, bijvoorbeeld in een

speeld op de behoefte aan informatie van

kopstelling, ofaantrekkelijk te maken met
aanbiedingen. Met de campagne willen we
de grote massa van doe-hefzelvers aarr

de doe-het-zelver hoe

De Qmpagne ts een biizandere samenwetking tussen

de

btanchearganisatte vwDHZ Ivereniging van

jÍ de Doe-Het'zelfaranche) en het nintsterie vdir VRoM er Novem. De sti.hting hnsument en
veiligheid is bij de canpaqne betrokken ofií|at milieu,
gezandheid en veiligheid doar de cansument vaak ats
een geheel wordt beleefd. lFoto c9Éw)
u/rnk€lketers

Veiligheid is bij de campagne behokken om.
dat milieu, gezondheid en veiligheid door de
consument vaak als een geheel wordt beleefd.
De campagne

Duuzaam Klussen biedt bo,

hij

een bepaalde klus

moet uitvoeren. Het informatiemateriaal
wordt jn de doe-het-zelfzaken verspreid onder de klanten en is herkenbaat aan het
logo met een wcreldbolletje in twee handen. Per klus wordt in een themablad
slpeds de Llusaanpdk beschrcver mel ruim
aandacht voor minder milieubelastende
productalternatieven.' Zo wordt in het the-

Omdat voor veel klussers het advies van

steenwol de voorkeur boven PUR en XPS.
Voor het klus-thema 'badkamer' is veel

bouwmarktpersoneel steeds belangrijker
wordt, 's het kennicrireau van Louwmarkr-

aandacht voor water- en energiebesparing.

medewerkers op het gebied van milieu een

Relatiefnieuw is de promotie van iKIWAgekeurde) PE'leidingen als alternatief voor
k^nêÍêr w,rêÍlêi.linoên

aandachtspunt in de campagne. 'Om een
inhaalslag te maken hebben inmiddels dui-

isolatie'en
'Coed bezig in de badkamer' zijn inmiddels afgerond. Vanafbegin r999 zullen
achtereenvolgens de klus{hema's 'een extra kamer', 'schilderen', 'dak'en 'keuken'

Doe-het zelver kwaliteitsbewust
Uit

ganiseerd', vertelt Schipper. 'Als branche

De klussen'Goed bezig met

de aandacht krijgen. Het thema

Leeft het milieu eigenlijk wel voor klanten

zend bouwmarktmedewerkers een cuftus
gevolgd die door De Kleine Aarde is geor-

hout

dat ontbreekt er nogal eens aan, getuige de

ventig mensen emstig gewond.

zelfzullen vinden. Zo promoten we bij,
voorbeeld geen natuurverf.'

Personeel bijspijkeren

Duu rzaam

in

an uit dat mensen die een "topniveau"

nastreven de weg naar die producten wel

piaats van PVC-folie en genieten glas, en

qeven over veiligheid tijdens de klus. Want

Nededand tijdens het ldussen gemiddeld ze-

niveau van duurzaam klussen na. We gaan

e

mablad over isolatie PE-folie aangeraden tn

vendien een goede kans om voorlichting te

ongevallencijfers. Dagelijks raken

spreken. We streven daarom een haalbaar

'tuin'

hebben we de plicht op ons genomen om

milieu-informatie over doe-hef zelfproducten in de toekomst zoveel mogeiijk in de

opleidingen vooi winkelpersoneel te integreren.'

is

onlangs afgeblazen vanwege het gebrek

aanbod van duurzaarn geteelde houtsoor-

vriendelijk inkopen te doen, mits de produc-

ten. Jammer, aangezien de Nederlander
nog steeds grootverbruiker is van niet

ven, milieugroepen, projectontwikkelaais,

ten maar blijven voldoen aan prijs- en L:wali-

duurzaam geproduceerd hout en slechts

bouwbeddjven, leveranciers en producen-

teitseisen en gebruiksgemak. De campagne

een te verwaarlozen deel van het

wil dan ook duidelijk maken dat producten
die het milieu minder belasten niet onder-

land verhandelde hout het predikaat duur-

zelfzaken die niet zijn aangesloten bij de

zaam verdient (zie ook GB&W r998/61.

VWDHZ kunnen gebruik maken van het

onderzoek

blijk

dat milieu zeker niet boven-

ra'r het lijstje van de gemiddelde klant sraar.
maar dat men best wel bereid is om

milcu,

aan eenduidige

milieuinformatie over ver,

Campagneverloop
Hoewel de campagne zich primair richt op
doe-het-zelvers kunnen allerlei organisaties
en lrdri jven. zoals r.roningbouwverenigin-

van bouwmarkten en doe-het-zelfzaken)

duurzaamd hout en het nog te beperkte

in ons

doen voor kwaliteit en prijstechnisch vaak

aantrekkelijkei zijn. Denk bijvoorbeeld aan
$aler- en energiebecparend san'tair. EÍwin
Denkelaar, inkoper

bij Praxis, constateert dat

de gemiddelde consument de laatste jaren

\ alerbednj-

gen, gemeenren. enprgie-en

ten ook aanhaken. Ook kleinere doe"het-

campagnemareriaal. Aan de campagne

StreeÍniveau haalbaaÍ
Voor ieder klus-thema zijn een aantal 'indicatorproducten' vastgesteld. Schipper:'Dit

Duurzaam Klussen wordt ook via radio- en
tv-spotjes bekendheid gegeven. Ofde campagne al vruchten heeft afgeworpen is bij

zijn producten met een symboolwaarde
voor het milieuvriendeliik uitvoeren van

de bouwmarkten nog niet bekend. Maar

steeds kwaliteitsbewuster is geworden.

Denkelaar: 'Voor zo'n vijftien tot twintig pro-

een klus. We streven ernaar dat alle doe.

cent van klanren van doe-her-zelÀryinlels is

het-zelfzaken die aan de campagne mee-

klusser zal na afloop van de campagne ze,
ker worden geèvalueerd. ffi

de kwaliteit ran een producr doorslagge-

werken deze producten in hun assoitiment

vend, en daar hoort de milieubelasting ook

zullen opnemen, voor zover dat nog niet
het geval is. De producten die nu extra aan,
dacht krijgen zitten voor 8o% al in het assortiment, maar worden door de klanten
vaaL nret als mi lieuvriendelijk he'kend.
Deze duurzame klusproducten geven we
nu in de winkel exlra aandacht door ze ner-

bij.'

Seizoensgebonden klus-thema's
De campagne is georganiseerd rond een
reeks van seizoensgebonden klus-thema's.
Schipper, tevens hoofd consumentenzaken

het milieuverantwoord koopgedrag van de

GeïnteÍe5seerden kunnen iníormatiemateriàal en

een'campagnekit' aanvragen bij Milieu Centraal,
telefoon: 0900 245457
nen van

5.

lnÍormêtiê

en

tekíen kun-

internetworden overgenomen

sites van VRO M (w!\,l,v.m invrom.

n

via

deweb

l/wonen/k lu55en),

het Hoofd bedrijfscha p Deta ilhandel (www.h bd. nl)
en Milieu Cêntíêal (v!ww.milieucentraal.nl).
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