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Milieuprestatie vraagt 
objectieve informatie
De wettelijk verplichte milieuprestatieberekening voor gebouwen (MPG-berekening) is 

gebaseerd op milieudata van bouwproducten en gebouwinstallaties in de Nationale 

Milieudatabase (NMD). Die milieudata wordt aangeleverd door de industrie en branches. 

Maar wat nu als er verschillen van inzicht zijn over bepaalde eigenschappen, zoals het 

wel of niet waarderen van CO2-opslag in hout? Een lastige uitdaging voor Stichting 

Nationale Milieudatabase (NMD), waarbij voortdurend onderzoek moet zorgen voor een 

zo objectief mogelijke beoordeling op basis van de laatste stand van de techniek.

Tekst ing. Frank de Groot
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Betonhuis: “De opname van CO2 tijdens de groei van bomen en de afgifte van CO2 aan het einde van de levenscyclus moeten tegen elkaar worden weggestreept, zodat er 

netto geen sprake is van CO2-opslag.”
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Milieuprestatie

De houtindustrie, houtbouwers en an-
dere houtliefhebbers vinden het on-
begrijpelijk dat de tijdelijke opslag 
van CO2 in hout dat wordt gebruikt 

voor houtprojecten, totaal niet tot uiting komt 
in de milieuprestatieberekening. Een op 19 
januari 2021 gepubliceerd verkennend onder-
zoek van TNO kwam tot dezelfde conclusie: 
‘Het gebruik van hout in de bouw pakt aan-
merkelijk gunstiger uit voor het klimaat dan op 
basis van de huidige MPG-systematiek wordt 
aangenomen.’ 
Dat dit een gevoelig onderwerp betreft, bleek 
wel na veel kritiek vanuit producenten van an-
dere bouwmaterialen dan hout. In grote lijnen 
was de kern van die kritiek: ‘De opname van 
CO2 tijdens de groei van bomen en de afgifte 
van CO2 aan het einde van de levenscyclus 
door verbranding, moeten tegen elkaar wor-
den weggestreept, zodat er netto geen sprake 
is van CO2-opslag.’ Na de kritiek op dit onder-
zoek verscheen op 25 maart 2021 een aange-
past rapport. De hoofdconclusie bleef echter 
overeind, maar is verder aangescherpt.
Naar aanleiding van alle commotie heeft mi-
nister Ollongren van BZK in het najaar 2021 
aan SGS Search opdracht gegeven te laten on-
derzoeken hoe de waardering van de milieuef-
fecten van de opslag van CO2 in biobased ma-
terialen, waaronder hout, kan worden 
opgenomen in de nationale systematiek. Naar 
verwachting is het onderzoek begin 2022 af-
gerond. Een lastig speelveld dus, waarbij de 
NMD ook nog eens circulariteit gaat meewe-
gen in het eindoordeel. In de toekomst zullen 
ongetwijfeld nieuwe uitdagingen opdoemen, 
waarbij het uiteindelijke doel gelukkig eens-
gezind is: een duurzame en leefbare wereld 
achterlaten voor toekomstige generaties.

Discussie CO2-opslag

In Nederland is het sinds 1 januari 2021 ver-
plicht om biogeen CO2 expliciet zichtbaar te 
maken in LCA’s, door het als een aparte mili-
eu-effectcategorie op te nemen. Biogeen CO2 
is afkomstig van de verbranding van hout of 
biobrandstoffen en wordt als ‘klimaatneutraal’ 
beschouwd. De tegenhanger is fossiel CO2 dat 
afkomstig is van de verbranding van fossiele 
brandstoffen en direct gevolgen heeft voor het 
klimaat. Het zichtbaar maken van biogeen CO2 
in LCA’s is in navolging van EN 15804+A2, de 
Europese norm voor LCA’s van bouwproduc-
ten. Hiermee wordt inzichtelijk wat het belang 
is van (tijdelijke) biogene CO2-vastlegging, 
maar dit komt (nog) niet tot uitdrukking in 
MKI- (milieukostenindicator, wordt in 
GWW-sector gebruikt omdat er geen deling 
door m2 per jaar mogelijk is) en MPG-bereke-
ningen die langere periodes beschouwen dan 

alleen de productiefase. Overigens zijn alle 
partijen, dus ook hout, vertegenwoordigd in 
de Europese normcommissie. Het deel over 
biogeen carbon is echter door een werkgroep 
opgesteld met alleen mensen uit de hout- en 
bosbouwsector.
Deze kritiek op de MPG-berekening gonst al 
langer rond in de bouw. Dat was aanleiding 
voor Norbert Schotte, manager Innovatie en 
Duurzaamheid bij het bouw- en ontwikkelbe-
drijf VORM (anno 1919), om in december 2020 
samen met dertien bouwers en architectenbu-
reaus het manifest ‘Een eerlijk speelveld voor 
een duurzamer Nederland’ op te stellen. “Wij 
pleiten niet tegen beton, maar voor een eerlijk 
speelveld. Principe is ‘beton waar biomateria-
len nog niet kunnen, biomaterialen waar het 
nu gewoon kan’. Als collectief uit de bouwsec-
tor willen wij bijdragen aan een duurzamere 
wereld en ons niet laten vertragen door be-
staande rekenmethodieken. Wij vragen als 
marktpartijen dat politiek en beleidsmakers 
CO2-opslag meenemen in de huidige instru-
menten die gebruikt worden voor de MPG-be-
rekening, zodat er een eerlijk speelveld ont-
staat voor biobased materialen, waardoor we 
een verduurzamingsslag kunnen maken”, al-
dus de ondertekenaars.
Waar volgens het manifest de schoen wringt is 
het feit dat CO2-opslag door gebruik van bio-
materialen niet goed wordt meegewogen in de 
MKI/MPG-berekening. Want, zo wordt gesteld, 
CO2-opslag van hout heeft een tijdelijk karak-
ter. Een product als CLT (Cross Laminated Tim-
ber), of een bouwsysteem als houtskeletbouw, 
met droge verbindingen zal echter in de prak-
tijk worden hergebruikt na zijn eerste functie. 

Na hergebruik zal het product wellicht nog een 
derde leven toebedeeld krijgen als plaat- of 
isolatiemateriaal. Tegen de tijd dat het dan 
ingezet wordt als brandstof voor een energie-
centrale zijn we al snel 100 jaar verder. Het 
IPCC classificeert het dan als permanente op-
slag. Bovendien zullen er over 100 jaar onge-
kend veel oplossingen zijn voor het duurzaam 
recyclen van bouwmaterialen. Als CO2-opslag 
wordt meegewogen in de MPG-berekening, is 
het volgens de ondertekenaars zelfs mogelijk 
om ‘MPG-negatief’ te gaan bouwen.
Ook demissionair minister Ollongren van BZK 
nam kennis van het manifest. Zij antwoordde 
begin februari 2021 op kamervragen onder 
meer: “Ik ben positief over het manifest en deel 
de analyse dat opslag van CO2 in hout en ande-
re biobased bouwproducten niet tot uitdruk-
king komt in de huidige berekening van de mili-
euprestatie van bouwwerken. De reden 
hiervoor is dat in de berekening conform de Eu-
ropese norm EN 15804 ermee wordt gerekend 
dat de opgenomen CO2 in de afvalfase van de 
biobased bouwproducten weer vrijkomt.” 

Visie betonindustrie

Zoals al opgemerkt is de ‘niet-hout’-industrie 
het niet eens met de visie van de houtindustrie. 
Ook hier wordt gewezen naar de Europese norm 
EN 15804. De opname van CO2 tijdens de groei 
van bomen en de afgifte van CO2 aan het einde 
van de levenscyclus moeten tegen elkaar wor-
den weggestreept, zodat er netto geen sprake 
is van CO2-opslag. Het IPCC stelt dat een levens-
duur van honderd jaar gelijk is aan ‘permanen-
te opslag’. Het Betonhuis plaatst daarbij wel 
een kanttekening: “Probleem met hout is dat er 
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‘Het gebruik van hout in de bouw pakt aanmerkelijk gunstiger uit voor het klimaat dan op basis van de huidige 

MPG-systematiek wordt aangenomen’, aldus TNO. Daar is niet iedereen het mee eens, blijkt uit veel reacties uit 

de markt. 
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Onderzoek CO2-opslag biobased

Naar aanleiding van de kamervragen over de waardering van CO2-opslag in biobased ma-

terialen heeft het ministerie van BZK in september 2021 aan SGS Search opdracht gegeven 

een onderzoek uit te voeren. Voor dit onderzoek is een klankbordgroep ingesteld waarbij 

de leden vanuit hun deskundigheden op de (tussen)resultaten zullen reflecteren. De samen-

stelling van de klankbordgroep is een mix van een vertegenwoordiging vanuit de weten-

schap, de bouwkolom en een vertegenwoordiging van de ondertekenaars van het manifest 

‘Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland’. 

Het onderzoek richt zich op de vraag op welke wijze de waardering van de CO2-opslag en 

-emissie van biobased bouwmaterialen over de hele levenscyclus kan worden bepaald en 

op enigerlei wijze kan worden gekoppeld aan een milieuprestatie van een bouwmateriaal 

en -product. Randvoorwaarden voor wijze van waardering is dat deze past binnen de Euro-

pese kaders met betrekking tot milieurelevante productkenmerken en niet leidt tot afwente-

ling naar andere milieueffecten. Naar verwachting is het onderzoek begin 2022 afgerond. 

Op basis van het onderzoeksresultaat zal het ministerie van BZK bezien welke nadere be-

leidsmaatregelen worden genomen.

van een boom na 100 jaar minder dan 1% nog 
aanwezig is in een product. Uiteindelijk komt 
die CO2 toch een keer vrij. In beton kun je een 
gebouw dusdanig circulair ontwerpen dat be-
paalde gebouwdelen wel 150 jaar meegaan. 
Beton heeft namelijk geen last van kwaliteits-
verlies. Waarom wordt daar niet mee gerekend? 
Dan kom je tot een nog betere milieuscore. Fei-
telijk is dat een gemiste kans.”
Uiteraard kan bij verbranding van hout de vrij-
komende energie worden benut om het ge-
bruik van fossiele brandstoffen te beperken. 
“Maar bedenk ook dat wanneer een boom 
wordt gekapt maximaal 30% hiervan eindigt in 
een houten product met een lange levens-
duur. De rest blijft achter in het bos in de vorm 
van takken en wortels of eindigt als papier of 
zaagsel. Er groeien nu eenmaal geen rechte 
planken uit de grond”, aldus Betonhuis.

Daarnaast verwijst Betonhuis naar bosdeskun-
digen die aangeven dat de CO2-opslag in pro-
ductiebossen de eerste decennia eerst af-
neemt, omdat oudere bomen worden gerooid 
en worden vervangen door jongere exempla-
ren met veel dunnere stammen. Een produc-
tiebos start nu eenmaal zelden in een leeg 
weiland. Meestal is namelijk sprake van om-
vorming van een natuurbos naar productie-
bos. Bij uitbreiding van de houtproductie is 
het dan ook vrijwel onvermijdelijk dat er niet 
meer, maar minder CO2 in de bossen wordt 
vastgelegd. Dit blijkt ook uit een publicatie 
van de Europese Commissie: de in Europese 
bossen opgeslagen CO2 is sinds 2010 afgeno-
men. Zelfs FSC garandeert niet dat er sprake is 
van een stabiele of toenemende hoeveelheid 
opgeslagen CO2 in bossen. Greenpeace, een 
van de oprichters van FSC, heeft zelfs in 2018 

het lidmaatschap opgezegd omdat men aan-
geeft dat de focus van FSC gericht is op het 
zetten van een standaard voor commerciële 
exploitatie van bossen. Dat zal door houtbouw 
dus alleen maar toenemen.
De MPG ziet tot slot volgens Betonhuis verder 
alleen op de materiaalcomponent: “Maar de 
totale milieuprestatie van een gebouw komt 
zo niet in beeld. Bij een lichte bouwwijze, zo-
als houtskeletbouw, moet je extra verwarmen 
en koelen, dus dat heeft ook invloed op de mi-
lieuprestatie. Of je hebt meer isolatiemateriaal 
nodig voor de thermische prestatie.” 

Visie kalkzandsteenindustrie

Vergeleken met beton lijkt kalkzandsteen bij 
de huidige MPG-berekeningen een stuk gun-
stiger uit te komen. Uit onderzoek van NIBE 
blijkt dat bij toepassing van kalkzandsteen 
voor woningscheidende wanden en binnen-
spouwbladen bij een vrijstaande woning de 
MPG-score zelfs vergelijkbaar is met die van 
hout: € 0,018/m2 BVO/jaar. De uitvoeringsva-
rianten van de wanden maken 5%-15% uit van 
de totale MPG-score van een hele woning. In 
de berekeningen voor een rijtjeswoning en ap-
partement is de houten variant helaas niet 
meegenomen.
Zo op het eerste gezicht dus weinig reden tot 
‘ongerustheid’ bij de kalkzandsteenindustrie. 
We vroegen om een reactie: “Rond de CO2-op-
slag in hout nemen wij een neutrale positie in. 
Ons belang ligt hoofdzakelijk bij een bouwma-
teriaal-onafhankelijk en onpartijdig integraal 
waarderingssysteem dat is gebaseerd op we-
tenschappelijke feiten en bevindingen”, aldus 
de Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplat-
form (VNK). 

De staalindustrie en staalketen zijn zich zeer bewust van de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het 

milieu en hebben daartoe het Bouwakkoord Staal (BAS) opgezet.

Gebruik hout, staal, beton of kalkzandsteen in een 

constructie waar het toegevoegde waarde heeft.
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“Een integrale benadering is belangrijk. Kijk 
naast de CO2-uitstoot naar de gehele levenscy-
clus van een product en ook naar aspecten als 
bijvoorbeeld watergebruik, toxiciteit en landge-
bruik. Beschouw hierin ook het samenspel van 
product en de toepassingen onderling. Hier-
voor is een systematiek nodig die de verschil-
lende aspecten herbergt en waardeert. De 
NMD- en LCA-methodiek is in Nederland naar 
onze mening op dit moment het meest geschikt 
voor het maken van een integrale afweging.”
De basis van de meetmethode voor alle pro-
ducten moet volgens de VNK een goede relatie 
behouden met de dagelijkse praktijk en min-
der met een situatie die in de toekomst moge-
lijk zou kunnen zijn. “Hiermee bedoelen we 
natuurlijk ook dat als nu al het sloophout 
wordt gebruikt in verbrandingsovens, het 
vreemd zou zijn als je er in de LCA-berekening 
zomaar van uit zou gaan dat dit in de toe-
komst anders zou zijn. Mogelijke nieuwe we-

tenschappelijke bevindingen moeten, indien 
daartoe aanleiding is, zo veel mogelijk meege-
nomen worden in de systematiek. En de gebo-
den methodiek dient de ontwikkelaar/ontwer-
per zo veel mogelijk inzicht te geven in de 
ontwerpkeuzen die gemaakt (kunnen) wor-
den.” 
“Wij volgen de complexe wetenschappelijke 
discussies rondom de CO2-opslag bij biobased 
producten binnen Europa – en daarmee ook in 
Nederland – met veel interesse. Indien goed 
onderbouwde uitkomsten van deze discussies 
aanleiding geven tot aanpassingen in de be-
staande systematiek, dan vertrouwen wij erop 
dat die uiteindelijk op een juiste wijze zullen 
worden opgepakt en geïmplementeerd in de 
NMD- en LCA-methodieken, zowel nationaal en 
Europees. We moeten toe naar een systeem 
waarbij we op basis van de laatste wetenschap-
pelijk inzichten duurzaamheid structureel ver-
der kunnen brengen”, aldus VNK. 

Visie staalindustrie

“Als we onze huidige levensstijl willen hand-
haven dan zullen we over de hele linie moeten 
zorgen dat de reducties gehaald gaan worden. 
De staalindustrie en staalketen zijn zich dan 
ook zeer bewust van de eigen verantwoorde-
lijkheid en hebben daartoe het Bouwakkoord 
Staal (BAS) opgezet. Onder de inspirerende 
leiding van voorzitter Jacqueline Cramer zet 
een ketenbrede kerngroep zich in voor de ont-
wikkeling van een visiedocument met daarin 
ambities en overwegingen. Dit wordt breed 
gepresenteerd en feestelijk ondertekend op 10 
maart van dit jaar”, aldus een reactie van Bou-
wen met Staal.
“Het zou volgens Bouwen met Staal goed zijn 
om op een ander niveau naar de discussie, 
liever problematiek te kijken. De mens is niet 
sterk, heeft weinig uithoudingsvermogen, 
kan niet goed zwemmen en kan al helemaal 
niet vliegen. Al zijn tekortkomingen heeft de 
mens de laatste 150 jaar gecompenseerd 
door machines te bouwen. Maar die machi-
nes gebruiken enorme hoeveelheden energie 
en grondstoffen. Tegelijk heeft deze ontwik-
keling ertoe geleid dat het welvaartsniveau is 
gestegen. De mens wordt veel ouder en de 
wereldbevolking is de afgelopen eeuw ver-
tienvoudigd. Daarnaast is onze levensstijl 
gericht op meer consumeren: het moet goed-
koper en sneller. Zo gebruiken we in Neder-
land 11.000 kg grondstoffen per persoon per 
jaar. Dit geldt niet alleen voor Nederland, ook 
in India en China wil men hetzelfde welvaart-
sniveau. Als iedereen hetzelfde welvaartsni-
veau heeft als in de VS dan hebben we vijf 
wereldbollen nodig.” 
Iedereen ziet volgens Bouwen met Staal in-
middels dat dit tot een enorm klimaatpro-
bleem leidt en dat er drastische reducties in 
CO2-emissie (60% in 2030 ten opzichte van 
1990) nodig zijn om de klimaatdoelstellingen 
te halen en verdere opwarming van de aarde 
te voorkomen. Alle materialen moeten vele 
malen duurzamer worden in alle fasen van de 
levenscyclus. Laat onpartijdige experts  
bepalen samen met de overheid welke reken-
methodiek moet worden toegepast om een 
eerlijke vergelijking te maken tussen materia-
len. 
Op 10 maart 2022 start de opbouwfase van 
het BAS waar werkgroepen concrete mogelijk-
heden gaan uitwerken (handelingsperspectie-
ven) waarmee de staalindustrie over de hele 
keten de CO2-reductie, circulariteit en verla-
ging van de milieurisico’s voor mens en milieu 
gaat realiseren. Iedereen (student, ontwerper, 
toeleverancier, bouwer, et cetera) is van harte 
welkom op 10 maart bij de presentatie van het 
visiedocument. 

“Rond de CO2-opslag in hout nemen wij een neutrale positie in. Ons belang ligt hoofdzakelijk bij een bouwmate-

riaal-onafhankelijk en onpartijdig integraal waarderingssysteem dat is gebaseerd op wetenschappelijke feiten 

en bevindingen”, aldus de Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK)
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