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Een verwante ontwikkeling is de presentatie van de kli-
maatrapportages door het IPCC in augustus 2021. Naar 
aanleiding daarvan heeft de DGBC in samenwerking met 
ambassadeurs van het BuildingLife project en stakehol-
ders uit de gehele bouwkolom een nieuw perspectief 
geworpen op verduurzaming, namelijk de ‘Whole Life 
Carbon aanpak’. De ‘Whole Life Carbon aanpak’ doelt op 
de integrale aanpak van het operationeel energieverbruik 
omgerekend in CO2 emissies en materiaalgebonden emis-
sies. Operationele emissies en materiaalgebonden emis-
sies vormen samen de gehele CO2 uitstoot van de 
gebouwde omgeving. Op basis van het beperken van 
opwarming van de aarde tot 1,5˚C (IPCC perspectief), is 
een scenario geschetst met een maximaal wereldwijd 
emissie budget van 330 Gt CO2-e

5. Voor Nederland resul-
teert dit in een beschikbaar budget van 949M ton CO2. 
Met de huidige uitstoot in Nederland is dit budget binnen 
5 jaar op, nog voor 2030.

De materiaal gebonden emissies voor nieuwbouw en 
renovatie moeten binnen de 11% blijven van het Neder-
landse carbon budget en voor het scenario van 1,5˚C  
betekent dit een budget van 105Mton embodied CO2. 
Hiervoor – en voor de operationele emissies – zijn leiden-
de principes opgesteld, die het materiaal gebonden uit-
stoot kunnen terugbrengen. [1]

Voor het beperken van de materiaal gebonden emissies 
heeft het NIBE - in samenwerking met de DGBC - een 
voorstel gedaan voor streefwaarden in embodied carbon 
per m2 bouwwerk. Om de berekening te kunnen uitvoe-
ren dient gebruik gemaakt te worden van erkende MPG 
rekeninstrumenten. Het resultaat wordt verkregen in kg 
CO2-eq per m2 BVO over de modules A1 t/m A5 van de 
LCA (figuur 2).[2] Tabel 1 toont de streefwaarden per 
gebouwfunctie.

Uit eerste berekeningen blijkt dat het van groot belang is 
dat het aandeel abiotisch materiaal wordt geminimali-
seerd, met name voor de constructie. Maar ook met een 
houten constructie, blijkt het nog zeer lastig om aan het 
gestelde budget voor 2021 te voldoen.

Voor 1 juli jl. was het maken van een MPG-berekening 
veelal een exercitie om bewustwording te creëren over de 
milieu-impact van materiaal in gebouwen. Alhoewel de 
intrede van de BENG aandacht vroeg voor de consequen-
ties van de negatieve milieubelasting van zonnepanelen, 
in relatie tot de EPC, leerde de ervaring dat de MPG-eis 
veelal geen grote uitdaging was om aan te voldoen.

Met de beoogde verlaging van de milieu-impact wordt het 
veel belangrijker om te ontwerpen met een lage milieuim-
pact van materialen en in het vroege ontwerpproces hier 
bewuste keuzes in te maken. Echter, volledig circulair 
bouwen vraagt, naast een zorgvuldige materiaalkeuze, 
een hele andere benadering van het gebouw en het ont-
werp. Met dit artikel willen wij onze ervaringen en 
inzichten delen, die ons inziens van waarde kunnen zijn 
om een circulair gebouw te ontwerpen. 

In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn. Om dit te realiseren, is per 1 juli een wetswijziging 
ingetreden van het Bouwbesluit: de aanscherping van de Milieuprestatie voor Gebouwen (MPG).
Het Bouwbesluit stelt dat de milieuprestatie-eis – de Milieuprestatie Gebouw (MPG) – in schaduw-
kosten (SK m2/BVO per jaar), voor woningen aangescherpt wordt van 1,0 naar 0,8. Dit wordt in 2030 
verder verscherpt naar 0,5, om uiteindelijk te komen tot circulaire gebouwen in 2050. Voor utiliteits-
gebouwen is er nog geen verscherping bekend. Wat ons betreft, kunnen we hier niet op wachten en is 
het noodzaak om vanuit de markt in actie te komen en te sturen op een minimale milieu-impact.
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Tabel 1: Grenswaarden voor Paris Proof bouwwerken [bron: DGBC en NIBE]

Paris Proof grenswaarden Embodied carbon kg CO2 eq. per m²

2021 2030 2040 2050
Woning (eengezinswoning) 200 126 75 45
Woning (meergezinswoning) 220 139 83 50
Kantoor 250 158 94 56
Retail vastgoed 260 164 98 59
Industrie 240 151 91 54
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MPG METHODIEK
De MPG geeft een waarde voor de milieu-impact van het 
geheel aan materialen in het gebouw. Dit wordt berekend 
volgens de NEN-EN 15804-A2, in Nederland is dit verder 
gespecificeerd in de Nationale Milieudatabase (NMD) 
Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. Stichting 
NMD onderhoudt en borgt de kwaliteit van een systeem 
met de Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’. 
Dit is een neutrale, onafhankelijke milieudatabase (NMD 
3.0), waarin milieudata over bouwproducten is opgesla-
gen onder categorie 1, 2 en 3 Life Cycle Analysis (LCA). 
Categorie 1 producten zijn merk gebonden data, categorie 
2 bestaat uit merk ongebonden data van groepen fabri-
kanten e.d. en categorie 3 bestaat uit generieke LCA’s. 

Met de selectie van materialen en de bijbehorende LCA’s 
van producenten worden met een MPGberekeningspro-
gramma de milieueffecten over de gehele levensduur 
(module A tot en met D) van het materiaal in kaart 
gebracht en samengevat in een eengetalswaarde: de scha-
duwkosten per m2 BVO per jaar. Volgens de bepalingsme-
thode geldt voor woningen een levensduur van 75 jaar en 
voor utiliteitsgebouwen 50 jaar. 

Sinds 1 januari 2021 heeft de NMD data opgenomen over 
de onderliggende parameters uit een LCA-rapport, zoals 
de materiaalstromen in kg (onder andere secundair mate-
riaal input, secundair materiaal output, materiaal voor 
recycling, materiaal voor hergebruik), de hoeveelheid her-
nieuwbare energie die gebruikt is en het waterverbruik in 
de keten [3]. 

LIFE CYCLE ANALYSIS
Een producent kan verschillende argumenten hebben om 
een LCA op productniveau (categorie 1) op te stellen [10]:
– Als stuurinformatie, om een (strategische) focus te kie-

zen en te bepalen op welke duurzaamheidsindicatoren 
er gestuurd gaat worden (bijvoorbeeld waar de hoogste 
milieubelasting is).

– Als methode om tijdens de productontwikkeling design 
alternatieven te kunnen vergelijken.

– Als fact-based onderbouwing voor labels, benchmar-
king en ‘green marketing’.

– Als informatievoorziening, omdat klanten erom vragen 
[4].

Tevens zien wij het opstellen van een LCA als een manier 
om:
– Het product vanuit de Triple P (Planet, People en Pros-

perity) markt transparantie te geven en op die manier 
te promoten;

– Met marktwerking stimulans te geven aan andere pro-
ducenten om ook LCA’s op te stellen;

– Bij te dragen aan een circulaire economie in de 
gebouwde omgeving.

De Wageningen Universiteit (WUR) gaat de komende 
jaren voor aan de Topsector Agri & Food aan de slag met 
het in kaart brengen van milieuprestaties van een aantal 
biobased bouwmaterialen. Dit betreft producten gemaakt 
van hout, riet, geëxpandeerde kurk of wol, om uiteinde-
lijk een categorie 1-productkaart voor de NMD op te stel-
len, inclusief het potentieel in kaart brengen van het bio-
gene CO2 van materiaal op te slaan en opgeslagen te 
houden. Alhoewel dit goede ontwikkelingen zijn merken 
wij dat in de Nationale Milieudatabase het aandeel pro-
ducten met een categorie 1 LCA (nog) beperkt is, met 
name voor de installatietechniek. De oorzaak kan te 
maken hebben met geheimhouding van productsamen-
stelling (transparantie) en/of dat deze stap een aanvullen-
de investering vraagt in 3rd party review of fee voor de 
opname in de NMD. Wij begrijpen de mogelijk boven-
staande argumenten, echter, het niet laten opnemen van 
het LCA profiel in de NMD is, ons inziens, een gemiste 
kans.

Het is nu niet mogelijk om opgestelde LCA (categorie 1) 
declaraties - die ontbreken in de NMD - op te nemen in 
een MPG berekening. Wij denken dat er kansen liggen om 
de milieueffecten binnen de relevante impactcategorie op 
te laten nemen in de MPG. Het is aan te bevelen hiervoor 
een aanvullende bepalingsmethodiek op te stellen. Deze 
functionaliteit is niet nieuw, het wordt ook gehanteerd bij 
DuboCalc (6.0), voor het bepalen van de MKI-waarde bin-
nen de GWW sector. 

CIRCULAIR BOUWEN
Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en 
hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, 
zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de 
leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. 
Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en 
bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, 
nu en later [5]. Dit leidt tot een gebouw met toekomst-
waarde en een minimale impact op het milieu. 
      
Levensduur circulaire gebouwen
De levensduur van een gebouw wordt door verschillende 
factoren bepaald en is onder te verdelen in de economi-
sche, functionele, esthetische en bouwtechnische levens-
duur. Circulaire gebouwen onderscheiden zich veelal door 
toekomstbestendig, adaptief en flexibel te zijn om in de 
loop van de tijd te evolueren. Dit geeft organisaties ruimte 
in de toekomst voor groei, krimp en veranderende behoef-
tes. Gebouwlagen kunnen hierdoor een verschillende 
functionele en materiële levensduur hebben.
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De Gids-Milieuprestatieberekening-juli-2020 geeft aan dat 
het mogelijk is om gemotiveerd van de genormeerde 
levensduur (50 of 75 jaar) van het gebouw af te wijken 
[6]. In de bepalingsmethode en rekeninstrumenten is niet 
beschreven onder welke voorwaarden van deze default 
waarden afgeweken moet of mag worden. W/E adviseurs 
heeft het document ‘Onderzoek ‘Richtlijn specifieke 
gebouwlevensduur: Bedoeld voor toepassing bij de mili-
euprestatieberekening’ opgesteld. [7] De richtlijn van 
W/E adviseurs benadrukt een beargumenteerde aanslui-
ting te vinden bij de beoogde levensduur van circulaire 
gebouwen. 

Tabel 2: Uitgangspunten levensduurverlenging  
[bron: W/E adviseurs]

Gebouw-
kwaliteit

Robuustheid Robuuste uitvoering 18%
Toekomstbestendige 
constructie 

8%

Identiteit Beeldkwaliteit 12%
Landmark 12%

Adaptief 
vermogen

Gebouw
volume

Uitbreidbaarheid 8%
Afstootbaarheid 6%
Verplaatsbaarheid 2%

Indeling 
binnen v 
olume

Herkavelbaarheid 10%
Herindeelbaarheid  
(binnen unit) 

10%

Voorzieningen Aanpasbaarheid  
technische kwaliteit 

8%

Uitbreidbaarheid  
voorzieningen 

8%

Het document beschrijft duidelijke uitgangspunten voor 
elk van de strategieën in tabel 1. Indien het ontwerp hier-
aan voldoet, mag de levensduur met maximaal het bijbe-
horende percentage worden verlengd. Om inzicht te krij-
gen in het effect op het MPG-resultaat van het gebouw, is 
in tabel 2 een vergelijking gemaakt voor verschillende 
levensverlengende aspecten.

Strategie per gebouwschil (Layers of Brand) 
Een gebouw bestaat uit verschillende bouwlagen (figuur 
3) met ieder een eigen functie en levensduur. Een los-
maakbare scheiding tussen deze lagen is de basis voor 
circulair ontwerpen.    

Binnen de huidige methodiek hebben alle gebouwlagen 
één levensduur. Wij denken dat er kansen liggen om de 
levensduur per gebouwlaag te beoordelen, bijvoorbeeld 
met de veel gebruikte Layers of Brand of een gelijkwaar-
dige systematiek. Over het algemeen zijn de constructies 
en installaties verantwoordelijk voor een groot aandeel 
van de milieu-impact. Dit terwijl binnen deze disciplines 
over het algemeen nog weinig aandacht bestaat voor de 
milieu-impact van materialen.

Ongeveer de helft van het materiaal in een gebouw 
bestaat uit de constructie. Zo blijkt dat de gemiddelde 
constructeur jaarlijks verantwoordelijk is voor 1.000.000 
kg CO2-uitstoot. Dit komt overeen met meer dan 200 
rondjes om de aarde met de gemiddelde hedendaagse 
auto [8]. Om de milieu-impact van de constructie te redu-
ceren, is het nodig om vroegtijdig kansen te ontdekken 
voor duurzame alternatieven en variantenstudies uit te 
voeren. Voorbeelden van duurzame alternatieven zijn 
houtbouw, een donorskelet of geo-polymeerbeton. 

Het hoge aandeel van installaties wordt met name veroor-
zaakt door de grote hoeveelheid PV-panelen. Het verbete-
ren van de gevel is een strategie om dit aandeel te reduce-
ren. Echter, het is nodig om een balans te vinden om de 
totale milieu-impact te reduceren. Een studie van ABT 
laat zien dat de milieu-impact van de isolatie van een kel-
dervloer juist hoger is dan de benodigde PV-panelen om 
het energieverlies te compenseren [9]. 

Vanwege het veelal ontbreken van product specifieke 
LCA’s binnen de installatietechniek, moet er veelal wor-

Tabel 3: Resultaat levensduurverlenging volgens leidraad W/E adviseurs

Genormeerde 
levensduur

MPG Gebouwvolume 
volledig 
aanpasbaar 

MPG Herindeelbaar, uitbreid-
bare voorzieningen en 
robuuste uitvoering

MPG Volledig 
adaptief 
vermogen  

MPG

Utiliteit 50 jaar 0,8 61,3 jaar 0,65 76,3 jaar 0,52 87,5 jaar 0,46
Woningbouw 75 jaar 0,8 86,3 jaar 0,7 101,3 jaar 0,59 112,5 jaar 0,53
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– Circulaire/milieu-efficiëntie output- en inputstromen 
van materiaalgebruik in bouwwerken

– Hoeveelheden per afvalstroom [11].

Het doel hiervan is een eenduidige wijze te formuleren 
voor het waarderen van circulaire maatregelen zoals her-
gebruik en recycling. Het opstellen van deze handreiking 
is een eerste stap in het meetbaar maken van circulariteit, 
met behulp van de bestaande meetmethodiek voor mili-
euprestaties [12]. 

LESSONS LEARNED
Vanuit enkele praktijkvoorbeelden, delen wij onze erva-
ring met betrekking tot circulair en toekomstbestendig 
bouwen. 

Hergebruik vraagt om een compleet andere rol van de 
architect en adviseur: geen carte blanche wat betreft 
materialen, maar kansen ontdekken in aanwezige voor-
raad. Een goed voorbeeld is de jeugdkliniek van Emergis 
in Kloetinge. Het nabijgelegen kantoor van Rijkswater-
staat in Terneuzen moest plaats maken voor een vergro-
ting van de sluizen. Bij toeval kwamen betrokkenen van 
beide projecten, twee oude studievrienden, elkaar tegen, 
waardoor zij de kans ontdekten om vraag en aanbod bij 
elkaar te brengen. Het kantoor van Emergis bestaat nu uit 
een volledig hergebruikte constructie van het oude kan-
toor van Rijkswaterstaat. Adviesbureau Lüning ontwierp 
de houtconstructie op basis van de beschikbare balkafme-
tingen. Daar waar nodig werden beschikbare balken 
samengesteld tot nieuwe liggers om grotere overspannin-
gen mogelijk te maken. Het arbeidsintensieve proces van 
demontage was financieel een uitdaging, hiervoor is een 
subsidie beschikbaar gesteld. [13] 

Toekomstbestendig bouwen is technisch op verschillen-
de manieren te realiseren. Denk aan indelingsflexibiliteit 
door verplaatsbare scheidingswanden, leidingflexibiliteit 
door constructie en installatie niet te integreren, loze 
voorzieningen te treffen of uitbreidingsflexibiliteit door 
het gebouw voor te bereiden op extra bouwlagen. Der-
gelijke ingrepen behoeven vaak extra materiaal. Het in 
kaart brengen van toekomstscenario’s helpt om hierin 
goede afweging te maken. Onze Nieuwe School is in 
opdracht van CVW ontworpen door Ector Hoogstad 
voor een krimpregio in Groningen. De Oosterhoff maat-
schappijen abtWassenaar, Lüning en BBN zijn betrokken 

den teruggevallen op generieke (categorie 3) LCA’s.  
Binnen de MPG-berekening wordt het benodigde installa-
tiemateriaal bepaald aan de hand van het Gebruiks-
oppervlakte (GO). Om op dit moment de werkelijke mili-
eubelasting te reduceren, kunnen we op productniveau 
LCA’s vergelijken of, aan de hand van passieve strategie-
en, de hoeveelheid installaties beperken. Daarnaast 
komen er met name voor installaties steeds meer lease 
mogelijkheden op de markt. Hierin blijft de producent 
eigenaar van het materiaal, neemt daar de verantwoorde-
lijkheid voor en kan het materiaal bij terugname 
opnieuw inzetten. 

Wij merken op dat met name bij gebouwen met een hoge 
mate van adaptief vermogen de verdeling van milieu-
impact anders is dan bij traditioneel ontwikkelde gebou-
wen. Bij dit type gebouw zal de constructie een lange 
levensduur hebben en de inbouw waarschijnlijk de kort-
ste. De herbruikbaarheid/ circulaire inzet van de inbouw 
zal hierdoor meer van belang zijn, evenals de keuze voor 
producten met een lage milieu-impact.

Hergebruikte materialen of producten
Als we met de bouwsector 50% circulair willen zijn voor 
2030 moet er veel veranderen. Nu wordt er namelijk 
slechts 1% hergebruikt uit sloop [10]. Er liggen tevens 
kansen om de milieubelasting van de gebouwen te verla-
gen door hergebruikte materialen in te zetten. 

Binnen de huidige markt zien wij beperkte ontwikkelin-
gen voor LCA’s voor hergebruikt materiaal. Deze ontbre-
ken eveneens in de NMD. De LCA van hergebruikt mate-
riaal raakt minder modules dan een virgin product. 
Doordat het hergebruikt materiaal gewonnen wordt op de 
slooplocatie, getransporteerd wordt naar de bouwplaats-
locatie met mogelijk nog een tussenstop, is per project 
een dynamische beoordeling wenselijk.

De NMD is, in harmonie met de Leidraad Meten van Cír-
culariteit van Platform CB’23, bezig met het opstellen van 
een handreiking voor de berekening van circulariteit. In 
die handreiking worden de volgende indicatoren 
genoemd:
– Reductie milieueffect door hergebruik en recycling in 

inputstromen van materiaalgebruik in bouwwerken;
– Reductie milieueffect door hergebruik in outputstromen 

van materiaalgebruik in bouwwerken;
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als adviseur. Het ontwerp biedt ruimte om uit te breiden 
met behulp van modules, maar ook is er nagedacht over 
het toekomstscenario waarin een schoolfunctie overbo-
dig is. [14] 

Het kantoor van ABT in Delft (2001) leert ons dat toe-
komstbestendigheid meer vraagt dan alleen technische 
oplossingen. Het kantoor is door ABT zelf ontwikkeld en 
volledig industrieel flexibel en demontabel gebouwd. 20 
jaar later is er behoefte aan meer werkplekken en zijn 
mogelijkheden voor uitbreiding of verplaatsing naar een 
andere Oosterhoff locatie onderzocht. Uitbreiding was 
niet mogelijk vanwege logistieke uitdagingen, verplaatsen 
was financieel en wat betreft milieu-impact door transport 
niet interessant.

Een recent afstudeeronderzoek bij abtWassenaar richt 
zich op het hergebruik van constructief staal en geeft ons 
inzicht in de complexiteit in praktijk. Vanuit een slooplijst 
in de regio Groningen is de potentie van donorstaal voor 
de komende 5 jaar in kaart gebracht. Inventarisatie en de 
beoordeling van staal zijn een uitdaging vanwege de 
beperkte documentatie. De beschikbaarheid en kwaliteit 
van secundair staal bieden absoluut kansen, mits hier in 
het ontwerp- en logistieke opgave op tijd op wordt geanti-
cipeerd. 
 
CONCLUSIE
De noodzaak en de ambities zijn duidelijk, maar de bouw 
heeft een grote slag te slaan naar volledig circulair in 
2050. Hergebruik van te slopen bouwdelen is arbeidsin-
tensief, logistiek een uitdaging en mede daardoor meestal 
financieel vaak niet interessant. Het reduceren van de 
milieu-impact vraagt wat ons betreft allereerst om 
bewustzijn van de impact vanuit het gehele ontwerpteam 
en overige stakeholders. Beter inzicht in milieu-impact, 
onder andere met behulp van LCA’s, zal ons helpen beter 
te sturen op een lage milieu-impact. Hierin ligt een grote 
opgave bij producenten van bouwproducten voor het 
opstellen en openbaar maken van LCA’s. Het zelf kunnen 
invoeren van LCA’s binnen het MPGprogramma biedt 
hierin een kans. 

Hergebruik vraagt om het vroegtijdig ontdekken van kan-
sen en een totaal andere ontwerpopgave om het beschik-
bare te benutten. Circulair bouwen leidt tot nieuwe 
samenwerkingen, ook buiten onze eigen branche. Het 
delen van onze leerervaringen helpt ons om de beoogde 
ambities te behalen. n
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Adaptief ontwerp van Onze Nieuwe School te Groningen (links: onderwijsgebouw, midden: mogelijke transformatie tot senioren appartement, 
rechts: mogelijke transformatie tot geschakelde bungalows)


