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1. INLEIDING 

Dit overzicht biedt een algemeen beeld van een aantal aspecten die van invloed zijn op de bouwsector 
in Israël in brede zin, met enige aandacht voor groen en slim bouwen. 
Aangezien elk van de hoofdthema's die hier worden behandeld groot en complex zijn, is het buiten het 
bestek van deze studie gebleven om een uitgebreid overzicht te geven.  
De paper is eerder gericht op het introduceren van de verschillende elementen en geïnteresseerde 
partijen worden aangeraden om contact te nemen met FIT Tel Aviv voor het geval er meer of specifieke 
informatie nodig is. 
 

2. BOUW IN ISRAEL - STAND VAN ZAKEN 

Gebouwen zijn goed voor 40% van alle energie die in Israël wordt gebruikt. Toch zijn de groene 
bouwnormen die in 2005 aangenomen zijn, nooit verplicht opgelegd geworden en zijn ze nauwelijks 
geïmplementeerd. Volgens de krant Ha'aretz schat het ministerie van Milieubescherming dat op dit 
moment slechts ongeveer 35% van de nieuwe gebouwen in Israël aan de groene normen voldoen. 
 
Vlak voor de coronapandemie, in februari 2020, en na 15 jaar vertraging, stond de Israëlische bouwsector 
aan het begin van een groene revolutie. Verplichte normen voor milieuvriendelijk bouwen, ontwikkeld 
door de Israëlische planningsadministratie van het ministerie van Financiën, zouden in de nabije toekomst 
van kracht worden. 
 
De normen zullen stapsgewijs ingevoerd worden en zullen zowel voor woon- en kantoorgebouwen als 
voor hotels gelden. Net als in de hotelbranche zal het nieuwe systeem met het toekennen van sterren 
werken. Gebouwen zullen 1 tot 5 sterren krijgen, op basis van normen. In de eerste fase van het nieuwe 
beleid zullen ze alleen nog maar hoeven te voldoen aan het één- en tweesterrenniveau. 
 
Bouwers moeten 55 punten verzamelen voor het aantonen van de naleving van verschillende eco-
georiënteerde bouwprincipes om één ster te verdienen, wat verplicht zal zijn om projecten te voltooien. 
Het systeem maakt het groen georiënteerde ontwikkelaars mogelijk om tot vijf sterren te verdienen. 
Zoals hierboven vermeld is de standaard in 2005 gecreëerd en aangepast aan de technologische 
vooruitgang. De volgende 9 punten tellen mee voor het toekennen van punten:  

- energie;  
- land; 
- water; 
- afval;  
- gezondheid; 
- milieubeheer; 
- vervoer;  
- materialen; 
- innovatie. 

https://www.gov.il/en/departments/guides/standards_in_israel
https://www.gov.il/en/departments/guides/standards_in_israel
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Volgens het plan zullen nieuwe woningbouwprojecten van 10 verdiepingen of meer, die een 
bouwvergunning aanvragen vanaf 1 juli 2021, minstens aan de één-ster-norm moeten voldoen. Op 1  januari 
2023 zal de eis worden uitgebreid tot alle woonprojecten van minder dan 10 verdiepingen. In 2025 zullen 
alle projecten die een vergunning voor woongebouwen van 15 verdiepingen of hoger zoeken, aan het 
tweesterrenniveau moeten voldoen. 
Wat betreft hotels, kantoorgebouwen, ziekenhuizen en andere niet-residentiële structuren, zullen groene 
normen in werking treden op 1 juli 2021, met de één-ster-norm. 

3. SLIMME BOUW 

Op dit moment wordt de bouwsector in Israël gekenmerkt door het feit dat deze doorgaans low-tech is. 
De sector is over het algemeen conservatief, maakt vaak gebruik van ouderwetse middelen en heeft vaak 
low-level arbeidskrachten in dienst. Toch heeft de sterk ontwikkelde hightechsector in Israël de 
mogelijkheden die de bouwsector in Israël en elders bieden, in kaart gebracht en begint de situatie te 
veranderen. 
 
Volgens Buitworld is de groei van start-ups en investeringen in de ecosystemen van PropTech en ConTech 
in Israël vergelijkbaar met de wereldwijde ontwikkelingen.  
 
In termen van investeringen, zag de Israëlische PropTech-industrie een stijging van 3.000% van minder 
dan $30 miljoen, geïnvesteerd voor 2015 tot meer dan $900 miljoen in de laatste 5 jaar. 
 
Volgens Noa Aharoni, Manager Cleantech & Smart Infrastructure van The Israel Export and International 
Cooperation Institute, kan het worden onderverdeeld in twee categorieën, rekening houdend met de 
complexiteit van de sector: 
 

• Het bouw- en processegment omvat planning en ontwerp, veiligheid, site inspectie, geavanceerde 

materialen en bouwmethodes, projectmanagement en samenwerkingsplatformen.  

• Het vastgoedsegment omvat het beheer en onderhoud van vastgoed en infrastructuur, 

vastgoedmarketingoplossingen, investeringsplatformen, marktplaatsen en locatie-gebonden 

diensten. 

Mevr. Aharoni beweert verder dat de Israëlische PropTech en de bouw de technische start-ups omvatten 
in een brede scala van sectoren. Een onderzoek dat dit jaar werd uitgevoerd telde 120 Israëlische start-
ups die actief zijn in het ConTech & PropTech-domein.   
  

https://www.builtworld.com/insights/israel-contech/
https://www.export.gov.il/en/Home/DisplayPage?page=ieiaboutus
https://www.export.gov.il/en/Home/DisplayPage?page=ieiaboutus
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3.1 SUBSECTOREN 

 
Verdere analyse van de sector in Israël brengt verschillende subsectoren aan het licht: 
 

 Energie en energiebeheer (verwarming, koeling, verlichting) 
Uit een onderzoek van LNRG Technology (2019) blijkt dat 78% van de Israëlische slimme 
energietechnologiebedrijven privébedrijven zijn, 12% dochterondernemingen, 3% publieke bedrijven, 3% 
overheidsbedrijven en 1% joint ventures. Wat de definitie betreft, verschillen privébedrijven en 
dochterondernemingen in de zin dat dochterondernemingen in handen zijn van (lokale of buitenlandse) 
corporates, die grotendeels binnen een vergelijkbaar industrieel domein opereren.  
 
In termen van technologie-expertise is een groot deel van de Israëlische hightechbedrijven actief op het 
gebied van software, communicatie en cleantech, maar er kunnen er maar weinig worden gedefinieerd 
onder slimme energie-expertise, met name big data analytics en systeemcontrole.  
 
Die slimme energiebedrijven in Israël kunnen worden ingedeeld in een aantal subsectoren. Het 
onderzoek identificeerde 22 bedrijven die focussen op slimme meters, 15 op netbeheer, 14 op cyber, 5 op 
verlichtingscontrolesystemen en 5 andere expertisebedrijven. Deze bedrijven zijn te vinden in 
verschillende volwassenheidsfasen, waaronder start-ups in een vroeg stadium/omzetgroeifase en 
volwassen bedrijven. 
 
De behoefte aan oplossingen voor energiebeheer vloeit voort uit de huidige situatie, waarin (a) Israël 
nog steeds sterk afhankelijk is van fossiele energiebronnen en (b) er een groeiende behoefte is aan 
elektriciteitsproductie vanwege de groeiende markt en bevolking, en een groeiende afhankelijkheid van 
elektriciteit (bijvoorbeeld de huidige elektrificatie van het spoorwegnet). 
 
Vanaf eind 2019 bedroeg de hoeveelheid elektriciteit die in Israël uit zonne-energie werd gegenereerd 
voor het eerst meer dan 5% van het totale elektriciteitsverbruik. Toch behoort de penetratiegraad van 
groene energie in Israël nog steeds tot de laagste ter wereld. 
 
Het ministerie van Nationale Infrastructuur, Energie en Watervoorraden presenteerde een plan (eind 
2019) om het aandeel van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in Israël te verhogen tot 
30% van de totale elektriciteitsproductie tegen 2030.  
Om dit beleid uit te voeren heeft het ministerie een plan gepubliceerd, met een budget van $23 miljard 
aan overheids- en particuliere financiering, om tegen 2030 zonne-energiecentrales in te zetten (totale 
productie van 16GW), wat samenvalt met een uitfasering van de steenkoolindustrie in de komende 10 
jaar1.  
 
 

 
1 Men moet zich bewust zijn van het feit dat de Israëlische energiemarkt sterk gereguleerd is en de implementatie van elke (nieuwe) oplossing die op de markt 
wordt gebracht, had en zal beïnvloeden zijn daardoor. 

https://www.lnrg.technology/2018/12/20/survey-of-israeli-smart-energy-companies-2019/
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Significantie voor Vlaamse bedrijven 
 

1. Groeiende behoefte in Israël aan technologieën en knowhow: 
 - Oplossing voor energiebeheer, 
 - Oplossingen voor slimme en groene energie. 
 2. Meedoen aan internationale tenders. 

 

 

 Luchtkwaliteit 

In een rapport dat in februari 2020 werd gepubliceerd, onthult een gezamenlijk onderzoek van de 
ministeries van Milieubescherming en Volksgezondheid alarmerende bevindingen over de menselijke 
impact van de luchtvervuiling in Israël. Dit draagt bij aan het groeiende bewustzijn dat er adequate 
oplossingen moeten worden gevonden voor dit groeiende probleem.  
 
Volgens het ministerie van Milieubescherming wordt het probleem van de luchtvervuiling in Israël 
verergerd door bepaalde unieke kenmerken, zoals de hoge bevolkingsdichtheid, de gestage stijging van 
de levensstandaard en de bijzondere meteorologische omstandigheden.   
 
Tegelijkertijd wordt men zich steeds meer bewust van de luchtvervuiling die zich binnenshuis kan 
voordoen, of die nu het gevolg is van contaminaties buiten, van het gebouw zelf of van materialen die 
door de mensen die er verblijven in huis of op kantoor zijn gebracht. Ook hier zijn er tal van inspanningen 
om dit probleem aan te pakken, maar tot nu toe is er nog geen wezenlijk concreet beleid of plan 
uitgevoerd. 
 
Volgens een onderzoek uit 2017 is er geen centrale instantie die zich bezighoudt met de luchtkwaliteit 
binnenshuis.  Het onderwerp heeft dan ook geen hoge prioriteit en de overheidsbudgetten voor onderzoek 
en monitoring op dit gebied zijn beperkt. Er zijn zeer beperkte gegevens over de impact van 
consumentenproducten en hun componenten (zoals materialen die worden gebruikt bij de productie van 
matrassen, schoonmaakproducten en verf) op de luchtkwaliteit binnenshuis. 
 
 

Significantie voor Vlaamse bedrijven 
 
Het ontbreken van passende budgetten en een duidelijk beleid is een probleem bij pogingen om de 
markt te betreden. Er is echter een duidelijke en groeiende behoefte aan alsook een toenemend 
bewustzijn over de noodzaak om oplossingen te vinden voor deze uitdagingen. 

  

https://www.jpost.com/health-science/israelis-continually-exposed-to-extreme-levels-of-air-pollution-report-614712
http://www.sviva.gov.il/English/env_topics/AirQuality/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/BSV_sviva2017_EN.pdf


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
22.09.2020 TRENDS EN OPPORTUNITEITEN IN DE ISRAËLISCHE BOUWSECTOR pagina 7 van 15 

 Afvalbeheer 

Het Israëlische ministerie van Milieubescherming heeft een strategisch plan opgesteld dat bedoeld is om 
de manier waarop Israël zijn afval beheert, te veranderen. Streefdatum is 2030. Het belangrijkste doel is 
om het merendeel van de vervuilende stortplaatsen te verwijderen. Op dit moment ligt bijna 80% van 
het afval in het land op dergelijke stortplaatsen, het doel is om dit terug te brengen tot minder dan 30%. 
 
Het Nationaal Infrastructuurcomité heeft in mei 2020 drie nieuwe projecten van het ministerie van 
Milieubescherming voor installaties die afval zullen verbranden, op de kaart gezet. De Israëlische regering 
is van plan om ongeveer $815 miljoen te investeren van de geschatte 1,2 miljard dollar die nodig zijn voor 
de installaties. 
 
Volgens de website Xinhua (juli 2019) produceren de Israëli's een grote hoeveelheid afval. Volgens de 
statistieken van het ministerie van Milieubescherming heeft Israël een relatief hoge afvalproductie per 
capita. De gemiddelde Israëliër produceert 1,7 kilo afval per dag. De verwachting is dat dit zal toenemen. 
 
De noodzaak voor substantiële verbetering is evident. Het probleem vraagt om een diepgaande oplossing 
die de vele facetten van het probleem aanpakt, aangezien er momenteel bijna geen locale infrastructuur 
is voor afvalverwerking. De grootste uitdaging is om de crisis in de planning te overwinnen. En er zijn 
veel installaties te plannen die ervoor moeten zorgen dat er een reëel en beschikbaar antwoord op het 
probleem komt. 
 
In een artikel (2018), getiteld "De staat van het gemeentelijk vaste-afvalbeheer in Israël", wordt 
geconcludeerd dat de monitoring en evaluatie van beleid en regelgeving belangrijk zijn om na te gaan of 
deze daadwerkelijk effectief zijn en of de doelstellingen al dan niet worden bereikt. Ook wordt 
geconcludeerd dat zelfs wanneer er een uitgebreide regelgeving is die een breed scala aan wetten, 
economische sancties en financiële incentives omvat, deze geen garantie biedt voor een goede verwerking 
of zelfs maar een verbetering van het afvalbeheer. De sleutel tot succes is in de eerste plaats een geschikte 
infrastructuur die het mogelijk maakt de gewenste resultaten te bereiken. 
 
 

Significantie voor Vlaamse bedrijven 
 
Het feit dat het Israël ontbreekt aan kennis over het beleid en de uitvoering van milieugerelateerde 
plannen was al duidelijk toen het land op zoek was naar inspiratie voor de planning en uitvoering van 
de wet op het recyclen van pakketten. Uiteindelijk is het Belgische model grotendeels overgenomen. 
Dat geldt blijkbaar ook voor het afvalbeheer. Bedrijven die de kennis en technologieën hebben, zullen 
dus opportuniteiten vinden op de lokale markt. 

  

http://www.sviva.gov.il/English/Pages/HomePage.aspx
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 Bouwmaterialen & -methoden 

Een groeiend aantal Israëlische bedrijven biedt milieuvriendelijke bouwmaterialen aan, geïmporteerd of 
lokaal geproduceerd, evenals technologieën die helpen bij de productie en het gebruik. 
 
Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de bevolking van Israël naar 
verwachting in 2048 ongeveer 15 miljoen inwoners bereiken. De huisvestingsbehoeften zullen toenemen 
tot ongeveer 67.000 wooneenheden per jaar in 2036-2040. Met de huidige bouwmethoden in Israël 
bedraagt de gemiddelde bouwtijd van een wooneenheid ongeveer 26 maanden en de algemene 
productiecapaciteit is ongeveer 50.000 wooneenheden per jaar. De groeiende kloof tussen de behoeften 
en de productiecapaciteit zal de bouwsector dwingen om efficiënter te worden.  
 
Een van de beproefde middelen om de bouw te stroomlijnen is industrialisatie. De techniek die 
gebaseerd is op hoogbouw met behulp van geprefabriceerde driedimensionale modulaire eenheden, is 
een van de meest geïndustrialiseerde technologieën. Volgens de opgebouwde ervaring in verschillende 
markten heeft deze technologie een grote kans om de productiecapaciteit voor verschillende soorten 
woongebouwen, maar ook voor andere soorten gebouwen, te verhogen. 
 
De toepassing van deze technieken zal de vervuiling ter plaatse verminderen en een betere controle op 
de kwaliteit van het gebouw mogelijk maken, alsook een betere naleving van de vereiste normen. 
 
In de afgelopen jaren bieden steeds meer bedrijven geprefabriceerde oplossingen aan, waarbij de nadruk 
ligt op de milieuvriendelijkheid van hun producten en diensten. Het is te verwachten dat deze trend 
zich zal voortzetten en, waarschijnlijk verder aan belang zal winnen, na de implementatie van de 
bovengenoemde groene normen. 
 
 

Significantie voor Vlaamse bedrijven 
 
De Israëlische bouwsector wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen, waarvan sommige hier 
worden genoemd, die een (negatieve) invloed hebben op de markt als geheel. Het eindresultaat is dat 
bouwen in Israël een duur, lang en niet-efficiënt proces is.  
Daarom kunnen bedrijven die technologieën of oplossingen hebben die deze problemen kunnen helpen 
verlichten, interessante opportuniteiten verwachten in Israël. 
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4. GEVOLGEN VOOR DE VLAAMSE BEDRIJVEN 

 
Opportuniteiten 

 
Wat de Vlaamse sector en markt betreft, zijn hun Israëlische tegenhangers veel minder vergevorderd (met 
uitzondering misschien van enkele niche-hightech subsectoren). Dit komt tot uiting in de wetgeving en de 
uitvoering ervan, de knowhow, de bouwtechnieken, het milieubewustzijn en nog meer. Hoewel Israël de 
laatste jaren enkele stappen vooruit heeft gezet, kunnen het land en de bedrijven profiteren van wat 
Vlaamse bedrijven te bieden hebben, op voorwaarde dat zij de vraag en de behoeften op de lokale markt 
in kaart brengen. 
 
Zoals eerder vermeld, zijn er verschillende elementen en ontwikkelingen opgedoken die opportuniteiten 
bieden voor Vlaamse bedrijven op middellange tot lange termijn. 
Er is een groeiend besef, gekoppeld aan een groeiende behoefte, die de Israëlische autoriteiten (zowel op 
nationaal als op gemeentelijk niveau) dwingt maatregelen te nemen om de problemen te verlichten en 
passende oplossingen te vinden. Een relevant Vlaams bedrijf kan zijn product/technologie/knowhow 
aanbieden aan een Israëlische klant die zijn diensten lokaal verkoopt, of deelnemen aan een aanbesteding 
(rechtstreeks of als onderaannemer). 
 

 Uitdagingen 

In drie woorden: verschil in zakenmentaliteit. 
 
Een van de elementen die niet mogen worden genegeerd bij Israëlische bedrijven is hun behoefte om te 
weten "wat er voor mij in zit". Men moet er dus voor zorgen dat men een toegevoegde waarde heeft en 
een duidelijke USP hebben wanneer men contact opneemt met een Israëlische potentiële partner/klant. 
Het niet kennen/begrijpen van de zakenmentaliteit en het niet voldoen aan de verwachtingen van 
Israëlische bedrijven zijn een voor de hand liggende achilleshiel. Het probleem is dat, zoals de ervaring 
heeft geleerd, Vlaamse bedrijven de neiging hebben om deze verwachtingen te onderschatten (misschien 
omdat veel andere buitenlandse bedrijven al ervaring hebben op de lokale markt). Het is daarom van 
groot belang om op voorhand te weten wat zulke verwachtingen kunnen zijn en zich daarop voor te 
bereiden. 
 
Men moet zich realiseren dat de concurrentie van lokale, maar ook van andere buitenlandse bedrijven 
nogal intens zal zijn. Verschillende elementen spelen hierbij een rol: perceptie (hoe bekend is België in dit 
ecosysteem in Israël), unieke oplossingen/technologieën, kosten, enz. 
Bovendien, in sommige aspecten, is het ecosysteem/bedrijven/organisaties in Israël dat zich met deze 
onderwerpen bezighoudt, zoals te zien is in de enkele voorbeelden in de bijlage hieronder, sterk 
ontwikkeld en ontbreekt het dus, zeker in een aantal instanties, niet aan kennis. In zulke gevallen zijn 
toegevoegde waarde, complementaire oplossingen en nicheproducten en -technologieën de essentie die 
nodig is. 

file://///srvfp1/InternationaleHandel/1%20EUROPA/ZEU/Israël/4%20Marktstudies/2020-Israel-Israëlische%20(groene)%20bouwsector%20origineel.docx%23_Bijlage
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 Bedrijven 

 
Er zijn veel bedrijven in Israël in de verschillende hierboven genoemde subsectoren.  
Hier volgen enkele voorbeelden. Als u geïnteresseerd bent in deze of andere (soortgelijke) bedrijven raden 
wij u aan om contact op te nemen met FIT Tel Aviv. 
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https://alfaprojects.co.il/
https://alfaprojects.co.il/
https://www.a-aharoni.com/activities/green-building-consulting
https://www.a-aharoni.com/activities/green-building-consulting
https://www.a-aharoni.com/activities/green-building-consulting
http://www.geoteva.co.il/en/
http://wdi.co.il/home-page-en/?noredirect=true
http://www.mansus.com/
http://www.mansus.com/
http://www.greengineering.co.il/about-greengineering/
https://www.scala-energy.co.il/en
https://www.scala-energy.co.il/en
https://en.azmarketing.co.il/
http://90014.livecity.com/90014/About-us
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.psi-ecology.com%2Farticle%2F5843%2FPSi-ecology.html&data=02%7C01%7Ctelaviv%40fitagency.com%7C1e29f2bcd79a4eda45a908d8533ffdb4%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637350881601759340&sdata=orQwgL0lwcL3bUq7J6AAMN8m3Vb7FVQEfMJvqXhN1GM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.psi-ecology.com%2Farticle%2F5843%2FPSi-ecology.html&data=02%7C01%7Ctelaviv%40fitagency.com%7C1e29f2bcd79a4eda45a908d8533ffdb4%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637350881601759340&sdata=orQwgL0lwcL3bUq7J6AAMN8m3Vb7FVQEfMJvqXhN1GM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alumeshet.co.il%2Fen%2F&data=02%7C01%7Ctelaviv%40fitagency.com%7C1e29f2bcd79a4eda45a908d8533ffdb4%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637350881601769309&sdata=u954XCg3LUsVgPJGwfla1SgvMBvXrkRCCZwq%2B80bYwU%3D&reserved=0
https://www.austec-shamir.co.il/
https://aus.co.il/about-us/
https://aus.co.il/about-us/
https://aus.co.il/about-us/
https://aus.co.il/about-us/
https://www.retrofit.co.il/%D7%A8%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%98/
http://www.rolan.co.il/en
https://vital-baron.com/home-page/
http://www.lb-arch.co.il/en/home/
http://www.lb-arch.co.il/en/home/
http://www.ashtrom.co.il/en/
https://www.shikunbinui.com/en-US
https://www.shikunbinui.com/en-US
https://www.danya-cebus.co.il/en/
https://www.urecsys.com/
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5. BEURZEN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FIT Tel Aviv heeft bij het schrijven van dit document aanzienlijke medewerking gekregen van Mevr. Noa 
Aharoni, Manager Cleantech & Smart Infrastructure van The Israel Export and International 
Cooperation Institute. 
 
  

TLV ConTech & PropTech, 24-25 november 
2020 (virtueel) 

 
Eilat Eilot  Renewable  Energy Conference 
(volgende editie: mei 2021   (  
 

 
MuniWorld (website van de vorige editie) 
  

CleanTech (website van de vorige editie)  

Construction & Design (datum van de 
volgende editie nog niet bekend) 

 

https://www.export.gov.il/en/Home/DisplayPage?page=ieiaboutus
https://www.export.gov.il/en/Home/DisplayPage?page=ieiaboutus
https://www.export.gov.il/en/event/exhibitions_tlv-contech--proptech-2020_eng
http://www.eilatenergy.org/
http://muniexpo.co.il/muni-world/
http://cleantech.mashovgroup.net/en/
https://expochannels.com/Website/en/Construct/About
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6. BIJLAGE 

6.1 RELEVANTE WEBSITES 

 

ConTech 

Een bouwtech-hub dat een ecosysteem voor de bouwsector aanbiedt 
dat bestaat uit start-ups, bedrijven, aannemers, softwarebedrijven, 
regelgevende instanties, beleidsmakers en investeerders. 

Israeli Green Building 
Council (ILGBC) 

Het doel van ILGBC is om de principes van groen bouwen en duurzame 
stadsplanning op te nemen in de gangbare bouwpraktijken in Israël, met 
inbegrip van alle zaken die betrekking hebben op de bouw, planning, 
economie en vastgoedontwikkeling. 

Ministerie van 
Milieubescherming  

Info over het ministerie en informatie over groene gebouwen in Israël. 

Israëlische vereniging 
van bouw- en 
infrastructuuringenieurs 

De ingenieursvereniging voor bouw en infrastructuur is de 
representatieve vakbond van burgerlijk ingenieurs in Israël. 

 Artikel 
Intel wedt op slimme gebouwen in Israël om technisch talent aan te 
trekken. 

Israel Smart Cities 
Institute 

Het instituut faciliteert de gemeentelijke transformatie naar slimme 
steden door gebruik te maken van Israëlische innovatie en technologie, 
in alle domeinen. 

Municipal Innovation 
Center 

Biedt een innovatieve en geavanceerde technologische benadering op 
het gebied van Smart City. 

https://www.contech.me/
https://ilgbc.org/about/about-ilgbc/
https://ilgbc.org/about/about-ilgbc/
https://www.gov.il/en/departments/ministry_of_environmental_protection
https://www.gov.il/en/departments/ministry_of_environmental_protection
https://www.gov.il/en/departments/guides/green_building_in_israel
http://www.engineering.org.il/template/default.aspx?PageId=139
http://www.engineering.org.il/template/default.aspx?PageId=139
http://www.engineering.org.il/template/default.aspx?PageId=139
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/productline/building-materials/intel-bets-on-smart-buildings-in-israel-to-attract-tech-talent/articleshow/73958398.cms
https://israelsmartcities.org/
https://israelsmartcities.org/
https://mic.org.il/en/
https://mic.org.il/en/
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Forum 15 

Forum 15, een belangrijke organisatie en hoofdspeler in de sector, 
bestaat uit de grootste gemeenten van Israël, treedt op om de 
betrekkingen tussen de nationale en lokale overheden in Israël te 
reorganiseren, met als doel de grote steden te versterken en hen een 
grotere bestuurlijke autonomie te geven. 

Ministerie van Energie, 
Afdeling 
Energiebesparing 

De afdeling wil de energiebalans van Israël verbeteren door energie op 
de meest efficiënte manier te gebruiken en het gebruik van alternatieve 
energiebronnen te bevorderen. 

Smart City - 
Environment & Energy 

Activiteiten van de gemeente Tel Aviv. 

CityZone Accelerator die oplossingen voor stedelijke uitdagingen bevordert. 

Israel Society of Ecology 
and Environmental 
Sciences 

Ondersteuning van besluitvormers op lokaal en nationaal niveau met 
betrekking tot milieuvraagstukken. 

Zavit 

Bron van informatie over lokale milieuthema's, waaronder groene 
technologie, water, energie, klimaatverandering, gezondheid, landbouw, 
enz. 

Israel Builders 
Association 

Een organisatie waarvan de aangesloten bedrijven zich bezighouden 
met de bouw, infrastructuur, ontwikkeling en engineering in Israël. 

Tel Aviv Gemeente- 
Slimme stadspartners 

Tel Aviv is de meest actieve stad in Israël op het gebied van smart city- 
oplossingen. Ze werkt samen met tal van partners. 

http://forum15.org.il/en/Content.aspx?id=218
https://www.gov.il/en/departments/guides/energy_conservation_division?chapterIndex=1
https://www.gov.il/en/departments/guides/energy_conservation_division?chapterIndex=1
https://www.gov.il/en/departments/guides/energy_conservation_division?chapterIndex=1
https://www.tel-aviv.gov.il/en/abouttheCity/Pages/SmartEnvironment.aspx
https://www.tel-aviv.gov.il/en/abouttheCity/Pages/SmartEnvironment.aspx
https://www.city-zone.co/
https://www.isees.org.il/?lang=en
https://www.isees.org.il/?lang=en
https://www.isees.org.il/?lang=en
https://www.zavit.org.il/intl/en/
http://en.acb.org.il/
http://en.acb.org.il/
https://www.tel-aviv.gov.il/en/abouttheCity/Pages/SmartPartners.aspx
https://www.tel-aviv.gov.il/en/abouttheCity/Pages/SmartPartners.aspx
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Database 

Catalogus van groene bouwproducten en -diensten (website vertaald 
van deze website in het Hebreeuws). 

 
 

6.2 NORMEN 

De relevante normen, zoals geformuleerd door de Standaard Instelling van Israël zijn: 
 

Israeli Standards 1045, THERMAL INSULATION OF 
BUILDINGS: GENERAL, 29/08/2019 

Israeli Standards 1045 part 5, THERMAL 
INSULATION OF BUILDINGS: HOSPITALS, 
31/01/2005 

Israeli Standards 1045 part 1, THERMAL 
INSULATION OF BUILDINGS: RESIDENTIAL  
BUILDINGS, 29/08/2019 

Israeli Standards 5282 part 1, ENERGY RATING 
OF BUILDINGS: RESIDENTIAL BUILDINGS, 
28/02/2017 

Israeli Standards 1045 part 10, THERMAL 
INSULATION OF BUILDINGS: CLASSIFICATION  OF 
SETTLEMENTS ACCORDING TO CLIMATOLOGICAL 
REGIONS, 30/05/2002 

Israeli Standards 5282 part 2, ENERGY RATING 
OF BUILDINGS: OFFICE BUILDINGS,1 6/09/2011 

Israeli Standards 1045 part 2, THERMAL 
INSULATION OF BUILDINGS: EDUCATION  
BUILDINGS, 31/12/2003 

Israeli Standards 5282 part 4, ENERGY RATING 
OF BUILDINGS: TOURIST  ACCOMMODATIONS, 
30/06/2017 

Israeli Standards 1045 part 3, THERMAL 
INSULATION OF BUILDINGS: OFFICE BUILDINGS, 
31/01/2005 

Israeli Standards 6210, VENTILATION FOR 
ACCEPTABLE INDOOR AIR QUALITY, 
30/12/2011 

Israeli Standards 1045 part 4, THERMAL 
INSULATION OF BUILDINGS: HOTELS, 31/01/2005 

 

 

https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en-US&rurl=translate.google.com&sl=iw&tl=en&u=https://ilgbcatalog.org/
https://ilgbcatalog.org/
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DISCLAIMER 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg 

verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze 

publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij 

kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 

Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 

foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 

verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. 

De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen 

bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou 

kunnen teweegbrengen. Datum van publicatie: september 2020 

 
 


