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Milieu

Milieuprestatie Gebouwen 

Bruikbaar, Robuust en Onderscheidend?
Vooral onder invloed van het voorschrift in Bouwbesluit 2012 over de milieuprestatie 

doen we sinds 1 januari 2013 in Nederland ervaring op met het maken van 

milieuprestatieberekeningen voor woon- en kantoorgebouwen. Dit doen we op 

basis van de bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken en de 

Nationale Milieudatabase (NMD). Hoog tijd om de balans op te maken: draagt de 

milieuprestatieberekening bij aan duurzaam bouwen en hoe staat de balans met de 

energieprestatie van gebouwen? 

Tekst ing. J.B. (Jeannette) Levels-Vermeer en ir. G.E. (Esther) van Oorschot-Slaat

Transformatieproject hotel Generator aan de Mauritskade te Amsterdam, door COD / Borghese. MPG = 0,35 

door hergebruik betonnen casco en metselwerk gevel.

Vanuit het Bouwbesluit is een 
milieu prestatieberekening ver-
plicht bij nieuw te bouwen woon-
gebouwen en kantoorgebouwen. 

De milieuprestatieberekening was reeds 
onderdeel van de duurzaamheidslabels GPR 
Gebouw en BREEAM-NL. Door deze labels is 
de scope verbreed naar alle gebouwtypen 
en ook naar renovatieprojecten. Momenteel 
zijn voor de Nederlandse bouwsector reeds 
duizenden gebouwen doorgerekend. Deze 
zomer hebben ingenieursbureaus DGMR, 
LBP|SIGHT, Nieman Raadgevende Ingenieurs 
en W/E adviseurs gezamenlijk een onder-
zoek gedaan naar de milieuprestatiebere-
keningen uit hun eigen beroepspraktijk: 
draagt de milieuprestatieberekening bij aan 
duurzaam bouwen en hoe staat de balans 
met de energieprestatie van gebouwen?

Onderzoek

Woningen
In het onderzoek is de eerste analyse gericht 
op de recente bouwpraktijk voor woningen. 
Dit zijn de projecten waarvoor vanuit het 
Bouwbesluit een eis gesteld was aan het 
maken van een milieuprestatieberekening. 
De MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) voor de 
woningen varieert van circa 0,4 tot 0,7 (hoe 
lager de MPG, hoe duurzamer het materiaal-
gebruik). Voor de onderzochte woningen gold 
de eis voor de energieprestatie van EPC ≤ 0,4. 
Het betreft hier onder andere woongebouwen, 
tussen- en hoekwoningen, 2-onder-1-kap-
woningen en vrijstaande woningen. Met name 
de vrijstaande woningen behalen door de on-
gunstige verhouding tussen materiaalgebruik 
en BVO een relatief hoge MPG.

Voor de woningen uit de periode 2013-2016 
in dit onderzoek was de milieuprestatie-
berekening gemaakt voor de aanvraag omge-
vingsvergunning. Het moment waarop deze 
berekeningen worden uitgevoerd, is veelal 
vlak voor de aanvraag omgevingsvergunning. 
De berekening vormt dus geen onderdeel van 
het ontwerpproces, maar is de afsluiting daar-
van. Bij projecten waarbij ook uit het oogpunt 
van duurzaamheid naar de milieuprestatie is 
gekeken – bijvoorbeeld bij GPR Gebouw en 
BREEAM-NL – wordt juist in de ontwerpfase 
wel veelvuldig de milieuprestatie beoordeeld. 
Dit wordt gedaan vanwege het aandeel in de 
totaalscore van deze duurzaamheidssystema-
tieken. 
Hoewel nu nog niet inhoudelijk naar de  

berekeningen wordt gekeken door de gemeen-
ten, bleek onder hen nog onduidelijkheid 
te zijn over wat nu berekend moest worden. 
In Utrecht moest in een aantal gevallen de 
berekening per appartement ingediend wor-
den en in Amsterdam juist voor het volledige 
woongebouw. 
De Gids invoer Milieuprestatieberekening (te 
downloaden via www.milieudatabase.nl) geeft 
hierover meer duidelijkheid: een woongebouw 
dient als totaal ingevoerd te worden. 

Kantoorgebouwen
Naast de woningen zijn tevens de kantoor-
gebouwen beschouwd. Ook voor deze  
gebouwen (niet zijnde een combinatie-
gebouw) geldt vanuit het Bouwbesluit een 
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eis aan het maken van een milieuprestatie-
berekening. Uit onderzoek is gebleken dat de 
berekende MPG voor kantoren < 5.000 m2 BVO 
varieert van circa 0,6 tot 1,1 en voor kantoren 
> 5.000 m2 BVO van circa 0,4 tot 0,6. Factoren 
die in deze berekeningen een rol spelen zijn 
de verhouding tussen vloeroppervlak en op-
pervlak van de gebouwschil, de energiepresta-
tie, de bouwwijze, de gevelopbouw, et cetera. 

Duurzame projecten
Aanvullend is een analyse gemaakt van 
enkele recente projecten die buiten de scope 
van het Bouwbesluit vallen. Dit zijn veelal de 
projecten waarbij door de opdrachtgever een 
aanvullende eis in het kader van de duur-
zaamheidslabels GPR Gebouw en BREEAM-NL 
is geëist. De berekende MPG voor bijvoorbeeld 
kantoor-, industrie-, logies- en combinatie-
gebouwen varieert aanzienlijk van circa 0,35 
tot 1,1. Binnen deze categorie vallen ook vaak 
de renovatieprojecten waarbij de MPG gere-
duceerd wordt door hergebruik van het casco 
(Transformatieproject hotel Generator). Het 

certificeren volgens GPR Gebouw of BREEAM-
NL kan voor deze categorie gebouwen onder 
andere een positieve invloed opleveren voor 
de transactiewaarde en -snelheid, groenfinan-
ciering en als communicatiemiddel. 

Retail
Van retailfuncties zijn minder data beschik-
baar doordat er in de praktijk door slechts 
enkele opdrachtgevers duurzaamheidseisen 
aan worden gesteld. De resultaten van de MPG 
variëren van circa 0,5 tot 0,8. 

EPC ≤ 0
Tot slot hebben we gebouwen in de praktijk 
geanalyseerd met een EPC van circa 0 of lager. 
Bij de diverse ingenieursbureaus is inmiddels 
al een aantal woningen doorgerekend die vol-
doen aan de toekomstige BENG-eis, de ZEN-
woningen. Deze zijn zelfs energieleverend, de 
zogenoemde Nul-op-de-Meter woningen. De 
MPG in de resultaten van de milieuprestatie-
berekening voor deze woningen varieert van 
circa 0,5 tot 0,9. 

In deze resultaten is een duidelijke invloed te 
zien door aanvullend materiaalgebruik en een 
toenemende hoeveelheid aan installaties. Bij 
energieleverende woningen in combinatie met 
bijzondere materialisaties (onder andere door 
invloed van erkers en patio’s) komt de MPG 
van 1,0 in zicht.

Invloed energieprestatie
Om inzicht te krijgen in de invloed van de 
energieprestatie op de milieuprestatie is een 
bureaustudie uitgevoerd naar de referentie-
woningen van de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland (RVO). In figuren 1 en 2 zijn 
de resultaten van de milieuprestatiebereke-
ning voor vier referentiewoningen afgebeeld: 
tussenwoning, hoekwoning, 2-onder-1-kap-
woning en vrijstaande woning. In figuur 1 zijn 
de referentiewoningen afgebeeld met de hui-
dige Bouwbesluit-eis van EPC ≤ 0,4 en bijbe-
horende Rc-waarden van 4,5, 6 en 3,5 m2K/W 
voor respectievelijk de gevel, dak en begane 
grondvloer. In figuur 2 zijn de toekomstige 
BENG-woningen weergegeven met EPC ≈ 0 en 
Rc-waarden van 5, 6 en 5 m2K/W voor respec-
tievelijk de gevel, dak en begane grondvloer. 
In figuur 2 is de duidelijke invloed van de 
installaties zichtbaar bij de BENG-woningen. 
Dit wordt met name veroorzaakt door de extra 
5,5 m2 zonneboiler en volvlaks PV-cellen.

Bruikbaar?
In het onderzoek zijn tientallen gebouwen uit 
de recente bouwpraktijk betrokken. Van al 
deze gebouwen is een milieuprestatiebereke-
ning gemaakt conform de bepalingsmethode. 
Binnen het onderzoek zijn bestaande bereke-
ningen gebruikt die gemaakt zijn met een van 
de drie beschikbare gevalideerde rekentools: 
GPR Gebouw / GPR Bouwbesluit, DGBC-mate-
rialentool en de MRPI MPG-software. De Gids 
invoer Milieuprestatieberekening kan bij het 
invullen van de tools als hulpmiddel gebruikt 
worden. 
Voor het maken van de milieuprestatiebe-
rekening is het gebruik van NMD verplicht. 
Sinds de start in 2013 is de NMD geëvolueerd 
met meer LCA-milieudata: de laatste release 
(1.8) is in september 2016 uitgegeven. We 
zien bij de releases het aandeel door de 
industrie aangeleverde getoetste data steeds 
verder toenemen. Echter zijn er nog diverse 
productgroepen waar de NMD nog vulling 
behoeft of slechts beperkte oplossingen 
beschikbaar zijn. Het toepassen van (innova-
tieve) producten of nieuwe materialen vraagt 
dan om een maatwerkoplossing binnen de 

Figuur 2. Resultaten milieuprestatieberekeningen referentiewoningen RVO op basis van toekomstige 

BENG-niveau EPC.

Figuur 1. Resultaten milieuprestatieberekeningen referentiewoningen RVO op basis van huidige Bouwbesluit-

eis EPC.
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bepalings methode met NMD. De Gids invoer 
Milieuprestatieberekening kan hierop moge-
lijk uitgebreid worden met meer voorbeelden 
bij de keuze van beschikbare elementen en 
hoe om te gaan met ontbrekende elementen 
in de NMD. 
Voor de meeste berekeningen zijn er echter 
geen onduidelijkheden over de invoer vanuit 
de NMD en de te gebruiken tools. Beginners-
fouten waarbij de dikte van de isolatie werd 
ingevoerd in plaats van de Rc-waarde zijn nu 
ondervangen door duidelijke vermeldingen 
in de tools. Dit blijkt ook uit de beperkte 
onderlinge spreiding in de MPG bij bereke-
ningen van vergelijkbare gebouwen tussen de 
bureaus. Ook zien we bij berekeningen door 
externen nauwelijks problemen door de ‘nieu-
wigheid’ van de berekening. De berekening 
sluit namelijk direct aan bij de materialisatie 
en er is geen specifieke bouwfysische kennis 
noodzakelijk. Bij een zorgvuldige invoer van 
de rekentools en gebruik van de NMD is het 
systeem van milieuprestatieberekeningen 
hiermee bewezen bruikbaar. 

Robuust?
De onderlinge spreiding in de resultaten van 
vergelijkbare bouwprojecten is zeer beperkt 
gebleken. Daarnaast blijven de resultaten 
van de milieuprestatieberekeningen van de 
zogenoemde BENG-woningen allen onder de 
MPG = 1. Hieruit concluderen wij dat bij een 
zorgvuldige invoer de bepalingsmethode 
en NMD robuust zijn. Slechts wanneer we te 
maken hebben met energieneutrale of ener-
gieleverende woningen, in combinatie met 
bijzondere materialisaties, zijn 1-puntscores 
hoger dan 1 mogelijk. Die kans wordt groter bij 
een ongunstige verhouding tussen vloerop-
pervlak en oppervlak van de gebouwschil.
Het stellen van een eis voor de milieuprestatie 
zal meer brancheorganisaties en productleve-
ranciers motiveren om ook van hun producten 
de levenscyclusanalyse (LCA) uit te laten 
voeren en de LCA-milieudata van producten 
aan te bieden voor opname in de NMD. Hierbij 
zal de methode nog robuuster worden om ook 
innovatieve en duurzame producten toe te 
passen. Nu wordt het toepassen van derge-
lijke producten enkel beloond bij gebruik van 
duurzaamheidslabels, zoals GPR Gebouw en 
BREEAM-NL.

Onderscheidend?
Centraal staat hier de vraag of de milieupres-
tatie in combinatie met de energieprestatie 
onderscheidend toepasbaar is. Doordat 

het verbeteren van de energieprestatie van 
gebouwen veelal leidt tot een toename in 
het gebruik van materialen, zoals isolatie en 
installaties, beïnvloedt dit de milieuprestatie 
negatief. Een goede energieprestatie leidt dus 
tot een slechtere milieuprestatie. Dit blijkt 
ook uit de onderzochte referentiewoningen 
waarbij is gerekend met EPC ≤ 0,4 en met de 
voorgenoemde BENG-eisen, die vanaf 2020 
gelden. 
Door dit effect van ‘communicerende vaten’ 
is er een groeiende behoefte naar het in 
samenhang kunnen uitdrukken van de ener-
gie- en milieuprestatie. Dit is bezien over de 
gehele levenscyclus van het gebouw mede ten 
behoeve van Total Cost of Ownership (TCO) en 
de milieuprestatie van de materiaalkeuzes en 
energieverbruik. Binnen het project van TKI 
KIEM (zie www.tki-kiem.nl) is een methode 
ontwikkeld om energie- en milieuprestaties 
van gebouwen integraal te evalueren, ook in 
relatie met TCO. De oplossing met de zoge-
noemde Duurzaamheid Prestatie Gebouwen 
(DPG)-methodiek voor energie & milieu is 
inmiddels ingebouwd in GPR Gebouw 4.3.
Bij het voorlopig ontbreken van een integrale 
benadering van milieu- en energieprestatie in 
wet- en regelgeving kan het een mogelijkheid 
zijn om bij energieleverende gebouwen (EPC  
< 0), het energieleverende deel door met name 
de fotovoltaïsche cellen uit te sluiten van de 
milieuprestatie-berekening. 

Ontwerpen met milieuprestatie
berekening
Met de beschikbare software en zeer prak-
tische tools kan de architect met ontwerp-
keuzes eenvoudig invloed uitoefenen op de 
milieuprestatie. We hebben met elkaar een 
enorme uitdaging om onze bouweconomie van 
voldoende grondstoffen te blijven voorzien 
tegen een reële prijs. In het nationaal grond-
stoffen akkoord worden afspraken gemaakt 
om het gebruik van grondstoffen tot 2030 
te halveren en om in 2050 alle grondstoffen 
te hergebruiken. Voor de bouw betekent dit 
dat meer sloopafval gebruikt moet worden 
bij nieuwbouwprojecten. Concreet moeten 
de volgende stappen worden overwogen in 
het ontwerpproces om de omslag te kunnen 
maken naar een circulaire economie:
•	 	minimaliseer	het	materiaalgebruik,	dus	

minder grondstoffen;
•	 ontwerp	demontabel;
•	 ontwerp	adaptief;
•	 	verleng	levensduur	van	materialen	door	

hergebruik;

•	 	zorg	voor	een	hoogwaardige	recycling	
waar hergebruik niet mogelijk is: afval = 
grondstof;

•	 	pas	hernieuwbare	materialen	toe	(bio
based materialen).

De milieuprestatieberekening ondersteunt ook 
het maken van de juiste keuzes in circulair 
ontwerpen. Meer expliciet kan door een ont-
wikkeling van aparte declaratie van de module 
‘recycling and reuse’ uit de Nederlandse 
bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen 
en GWW-werken de grondstoffen-efficiency 
van een gebouw kwantitatief in beeld worden 
gebracht. 

Conclusie
Driemaal volmondig ja, is de gezamenlijke 
conclusie van de betrokken bureaus.  
De milieuprestatieberekening is bruikbaar, 
robuust en onderscheidend. Het systeem is 
daarmee toe aan de volgende stap: een grens-
waarde in het Bouwbesluit. Een grenswaarde 
levert een belangrijke bijdrage aan de toetsing 
van de milieuprestatie in de dagelijkse bouw-
praktijk. Deze heeft daarmee ook een positief 
effect op de gegevens in de NMD, kwantitatief 
en kwalitatief. Met een grenswaarde worden 
duurzame innovaties uit de bouwtoelevering 
ook beloond in de praktijk. Uit het onderzoek 
is duidelijk naar voren gekomen dat een 
grenswaarde van 1 een breed haalbare eerste 
stap is die snel ingevoerd moet worden. 
Bij aanscherping van deze eis zijn enkel 
zeer energie-neutrale vrijstaande woningen 
kritisch. De praktijk van duurzaamheids-
labels als GPR Gebouw en BREEAM-NL hebben 
daarnaast bewezen dat een tweede stap ook 
snel genomen kan worden. Namelijk, het 
verbreden van de scope van het milieupres-
tatieartikel naar andere gebouwtypen en naar 
eisen bij verbouw. Tot slot zien wij een derde 
stap die in het belang van duurzaam bouwen 
verder ontwikkeld moet worden. Te weten een 
samenhangend afwegingskader voor energie- 
en materiaalprestatie en daaraan gekoppelde 
samenhangende prestatie-eisen.
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