
 

Factsheet 2.5 

Renovatie of sloop/nieuwbouw?  
 
 
Welke opties zijn onderzocht? 
In dit onderzoek zijn 4 opties onderzocht: 

 Consolideren: Geen energetische aanpassingen, alleen regulier onderhoud. 
 Groot onderhoud: Aanpassen van het complex naar moderne minimum 

maatstaven om de levensduur van de woning met enkele decennia te ver-
lengen. De belangrijkste aanpassingen zijn extra isolatie en mechanische 
ventilatie. 

 Renoveren: Drastische renovatie van het complex naar een comfortniveau 
vergelijkbaar met moderne woningen en verlenging van de levensduur met 
meerdere decennia. Woningen kunnen ook samengevoegd worden. De 
dragende constructie wijzigt niet. 

 Sloop/nieuwbouw: sloop van het complex en vervanging door nieuwbouw van 
een vergelijkbaar type en woonoppervlak, dat voldoet aan de prestatie-eisen 
voor nieuwbouw. 

 
Hoe is de duurzaamheid van de verschillende opties bepaald? 
De duurzaamheid van de verschillende opties is berekend met behulp van levenscyclus-
analyse. Voor 3 typen woningen zijn de opties doorgerekend: de eengezins-rijwoningen 
met bouwjaar 1946-1965, de galerijflats met bouwjaar tot 1966, en de portiekwonin-
gen met bouwjaar tot 1966. De energetische kenmerken van de opties zijn afgeleid van 
de referentiewoningen 2007 van SenterNovem. De dimensies van de woningen zijn 
overgenomen uit GPR Gebouw. De materiaalopties zijn vastgesteld op basis van prak-
tijkervaringen.  
Meer informatie over de opties wordt gegeven in het afstudeerverslag Renovate or 
rebuild? A life cycle assessment based case study: 3 examples from the Dutch housing 
stock. 
 
Welke factoren beïnvloeden de keuze voor groot onderhoud, renovatie of 
sloop/nieuwbouw vanuit LCA-oogpunt? 
De volgende factoren beïnvloeden deze keuze: 

 de te verwachten levensduurverlenging van de woning; 
 de te verwachten energiebesparing als gevolg van de verschillende  ingrepen; 
 het materiaalgebruik van de verschillende ingrepen. 

 
Is consolidatie een milieuvriendelijke optie? 
Vrijwel nooit. Zelfs bij minimale isolatie is de milieuwinst van de energiebesparing 
groter dan de milieubelasting van het materiaalgebruik. 
 



 

Wanneer kun je het beste slopen en nieuwbouw plegen, wanneer renoveren 
en wanneer groot onderhoud plegen? 
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Geeft dit onderzoek harde keuzes voor slopen of renoveren? 
Nee. Ten eerste kunnen de resultaten voor een specifiek project afwijken van de door-
gerekende complexen in dit WK2020-onderzoek.Dat is afhankelijk van de invulling van 
de renovatie- en nieuwbouwopties en het te verwachten energieverbruik. Wanneer 
bijvoorbeeld bij renovatie materialen met een relatief hoge milieubelasting worden 
toegepast, dan zal het eerder rendabel zijn om het complex te vervangen voor nieuw-
bouw. Ook wanneer nieuwbouw met een zeer laag operationeel energieverbruik wordt 
gerealiseerd (bijvoorbeeld passieve woningen), zullen die eerder rendabel zijn dan 
nieuwbouwwoningen die net voldoet aan de huidige EPC-eisen. Andersom zal renove-
ren naar de passieve standaard waarschijnlijk altijd rendabeler zijn dan sloop gevolgd 
door nieuwbouw. 
In dit factsheet is alleen gekeken naar de milieubelasting van materialen en het opera-
tioneel energieverbruik. Andere factoren die de keuze voor sloop of voor renoveren 
kunnen beïnvloeden zijn onder meer kosten, praktische mogelijkheden, ligging, 
portefeuillebeleid, leefbaarheid van de wijk en beleidsdoelstellingen. Binnen de organi-
satie kunnen andere factoren invloed hebben op de keuze, zoals de financiële haalbaar-
heid of eigen doelstellingen. Bij de uiteindelijke keuze zal een afweging tussen deze 
factoren moeten worden gemaakt. 
 
Meer weten? 

 E.C. Kara. Renovate or rebuild? A life cycle assessment based case study: 3 
examples from the Dutch housing stock, afstudeerverslag (online op 
www.wk2020.nl). 

 Meijer & E.C. Kara. Integrale milieu-impact van sloop/nieuwbouw en renovatie. 
rapport (in ontwikkeling). 

 
 


