
 

Factsheet 2.3 

Integrale duurzaamheid  
 
 
Wat houdt ‘integrale duurzaamheid’ in? 
De betekenis van ‘duurzaamheid’ kan op verschillende manieren worden ingevuld. Vaak 
wordt één aspect van duurzaamheid uitgelicht, bijvoorbeeld energieverbruik, materiaal-
gebruik of gezondheid. Om een volledig beeld van de totale milieubelasting te schet-
sen, is duurzaamheid te analyseren in termen van levenscyclusanalyse (LCA). Hierin 
wordt de milieubelasting van een product, proces of dienst over de hele levenscyclus 
geanalyseerd met betrekking tot meerdere milieueffecten. 
 
Welke onderdelen worden geanalyseerd in een levenscyclusanalyse? 
In een levenscyclusanalyse (LCA) wordt een product, proces of dienst van grond-
stoffenwinning tot en met afvalverwerking geanalyseerd. Voor een gebouw staan de 
volgende onderdelen van de levenscyclus in de figuur. 
 

 
Zowel materialen als energieverbruik worden meegenomen. Daarnaast kunnen ook 
aspecten als gezondheid van bewoners en onderhoudsmedewerkers worden 
meegewogen. 
 
Welke milieueffecten worden beschouwd in een levenscyclusanalyse? 
In de LCA-methodiek die in WK2020 wordt gebruikt worden de volgende milieueffecten 
beschouwd: 

 uitputting grondstoffen (mineralen, metalen, fossiele brandstoffen); 
 klimaatverandering (vaak uitgedrukt in CO2-emissies); 
 ozonlaagaantasting (CFK’s); 
 smogvorming (zomersmog); 
 humane toxiciteit; 
 ecotoxiciteit (leefmilieu) zoet water; 
 ecotoxiciteit bodem; 
 verzuring; 
 vermesting. 

 
Daarnaast kunnen, afhankelijk van de gehanteerde methodiek, ook andere milieu-
effecten worden beschouwd. 
Bij een vergelijking tussen twee materialen kan het verschil in totale milieuscore nihil 
zijn, maar kunnen de milieuscores per milieueffect sterk verschillen. In dat geval kan de 
keuze voor het materiaal worden gebaseerd op het verschil in milieuscore van een 
bepaald milieueffect (bijvoorbeeld klimaatverandering vanwege een klimaatdoelstelling 
in de missie van de corporatie). 
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Hoe wordt de milieubelasting berekend? 
De milieubelasting van een product of dienst wordt gepresenteerd in de vorm van 
impact scores (milieuscores). Deze geven de bijdrage weer van het product of dienst 
aan de totale milieubelasting in een bepaalde milieucategorie. 
Impact scores kunnen op twee niveaus worden berekend.  

 Het eerste niveau is dat van uitstoot van stoffen (midpoint), bijvoorbeeld kg 
CO2-equivalenten voor klimaatverandering. Impactmethoden die deze scores 
geven zijn onder meer de CML2000-methode en de midpoint-methode van 
ReCiPe. 

 Het tweede niveau is dat van milieuschades (endpoint), zoals disability 
adjusted life years (DALY) voor menselijke gezondheidsschade of MJ surplus 
energy (extra energie die nodig is om de volgende kg te winnen) voor 
uitputting van grondstoffen. De Eco-indicator 99-methode en de endpoint-
methode van ReCiPe gebruiken deze benadering. 

Een optionele stap in de berekening van de impact scores is de normalisatie. Hierin 
worden de impact scores van een product of dienst afgezet tegen een referentie-
situatie. Een referentiesituatie is bijvoorbeeld de totale emissie in een bepaalde regio in 
een bepaalde periode, zoals de totale uitstoot van CO2-equivalenten in Nederland in 
1997. De genormaliseerde scores geven dan de relatieve bijdrage aan de totale 
milieubelasting in de referentiesituatie weer. 
 
Hoe kunnen de milieueffecten met elkaar worden vergeleken? 
De milieueffecten kunnen niet zomaar met elkaar worden vergeleken. Daarvoor zullen 
ze eerst moeten worden gewogen. Een methode hiervoor is de schaduwprijsmethode. 
Dit is een theoretische schatting van de kosten om de milieuschade te voorkomen of te 
verhelpen. Door de milieueffecten om te rekenen naar schaduwprijzen, is het mogelijk 
om de verschillende milieueffecten bij elkaar op te tellen om zo tot een ééngetalscore 
te komen. Hiermee kunnen verschillende producten of scenario’s eenvoudig met elkaar 
worden vergeleken. 
 
Waar in een LCA hebben woningcorporaties invloed op de resultaten? 
De duurzaamheid van de productie van bouwmaterialen, energieverbruik en transport 
staan redelijk vast; alleen de producenten hebben hier invloed op. Woningcorporaties 
hebben wel invloed op de volgende punten van een LCA: 

 Keuzen van bouwmaterialen; 
 Hoeveelheden bouwmaterialen (per toepassingsmoment; aantal 

toepassingsmomenten); 
 Totale transportafstand voor onderhoudsmedewerkers (aantal 

onderhoudsmomenten; afstand enkele reis; combinatie van 
onderhoudsactiviteiten); 

 Gas en elektriciteit bespaard door energiebesparende maatregelen. 
 
Wat is de nationale milieudatabase? 
Om te voorkomen dat LCA-berekeningen van gebouwen met verschillende rekentools 
niet-vergelijkbare of elkaar tegensprekende resultaten geven, hebben de ontwikkelaars 
van deze rekentools de gebruikte rekenmethode en achterliggende materialen- en 
productdatabase geharmoniseerd. Op deze manier kan worden gegarandeerd dat LCA-
berekeningen van een gebouw met deze tools vergelijkbare uitkomsten geven. 
Bovendien biedt dit voor de rijksoverheid een goed uitgangspunt om de berekening van 
de materiaalgerelateerde milieubelasting op te nemen in het Bouwbesluit. 
De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) beheert de geharmoniseerde rekenmethode en de 
bijbehorende materialendatabase en productdatabase. De materialendatabase bevat 
milieugegevens over de verschillende grondstoffen, zoals bakstenen en staal, afval-
verwerking van deze grondstoffen en enkele processen zoals elektriciteitsopwekking en 
transport. De productdatabase bevat milieugegevens over generieke bouwproducten 
zoals een m² halfsteens baksteen muur of een m² vurenhouten kozijn. In de toekomst 
kan ook producentspecifieke informatie worden toegevoegd. 


