DUURZAAM BOUWEN

LCA, DUBOkeur, NMD, MRPI en EPD

Wegwijs in duurzaam bouwen
De milieucomponent in de bouw wordt steeds belangrijker. De overheid wil duurzaam inkopen, maar hoe
dat moet is nog bepaald niet duidelijk. Ook het bedrijfsleven neemt langzaam haar verantwoordelijkheid
en stelt intern of via de brancheregels op om duurzamer te werken. Dat betekend dat de aanzet om te
verduurzamen nadrukkelijk aanwezig is, maar men gewoon onvoldoende weet hoe het daadwerkelijk vorm
te geven.
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De gehele keten is daarmee
inzichtelijk gemaakt.

worden bepaald. De LCA geeft
geen oordeel, maar maakt alleen
inzichtelijk wat de milieueﬀecten
van een product zijn.

DUBOkeur
Wil men een oordeel over hoe
milieuvriendelijk je product is, is
men aangewezen op een label. Nu
zijn er nauwelijks labels die
duurzaamheid voor de bouw
bevatten. Een label dat speciaal
voor de bouw ontwikkeld is, is
het DUBOkeur. Dit label geeft
een certificaat af wanneer het
betreﬀende product, in vergelijking
met andere producten in dezelfde
toepassing, een geringe milieubelasting scoort.
Ook hier wordt een LCA gemaakt
Verschillende fases van de LCA. Van al deze fases wordt de milieu-impact
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meegenomen in een LCA studie. (bron: NIBE)

LCA van de andere producten.
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De producten worden hiervoor
onderverdeeld in Milieuklasses,
waarbij het meest milieuvriendelijke product in klasse
1a staat, de rest wordt daarmee
vergeleken. Voor DUBOkeur
komt een product in aanmerking
als het in klasse 1 of 2 scoort.
Daarmee is DUBOkeur als keurmerk onderscheidend en laat
het zien dat een product de
claim van milieuvriendelijk kan
waarmaken. Meer informatie
over het DUBOkeur is te vinden
op de website www.dubokeur.nl.
De NIBE milieuclassifi caties,
met daarin de milieu- en
gezondheidsgegevens van meer
dan 1000 bouwproducten is te

Door middel van Milieuklasses wordt inzichtelijk welk product de minste

vinden op www.nibe.info.

E)
milieulast veroorzaakt. (bron: NIBE)
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industrie op eigen initiatief en

milieuclassificaties verklaring.

Hiervoor kan het NIBE een
milieuclassifi catie uitvoeren. Het
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Nationale Milieu
Database – NMD
Op initiatief van de instrumentbouwers (GreenCalc, GPR
Gebouw, Eco-quantum, Breeam,
later ook DuboCalc) is er, met
ondersteuning van het voormalige
Ministerie van VROM, een
gezamenlijke milieudatabase
gemaakt die in alle instrumenten
gebruikt wordt. Nederland is
daarmee eindelijk weer eens
vooroplopend in Europa. Het
Nederlandse initiatief vindt nu
navolging in andere landen.
Producenten zijn geïnteresseerd
om hun producten in die NMD te
krijgen, omdat dat betekent dat
het product in de berekening met
de diverse instrumenten gebruikt
kan worden. De NMD kent drie
soorten categorieën data:
• categorie 1 data (merk gebonden
data, getoetst door derden),
• categorie 2 data (merk
ongebonden data, getoetst
door derden),
• categorie 3 data (merk
ongebonden data, niet getoetst
Voorbeeld van een stroomschema als resultaat van een zwaartepuntanalyse.

door derden), waarbij duidelijk

Hoe dikker de rode lijn, hoe hoger de milieu-impact is van dat proces.
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bedrijf.
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14040-serie. Feitelijk is dit de

gebruikt voor de milieuprestatie-
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gebouw berekening (MPG).

de EPD. Het MRPI gedachtengoed

Sinds 1 januari 2013 is de milieu-

wordt beheerd door de Stichting

Sinds kort is het mogelijk om een
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in Nederland uitgevoerde levens-

van het bouwbesluit en dus

cyclusanalyse (LCA) te voorzien

verplicht onderdeel van de

van een Europese erkenning.

bouwaanvraag (omgegevings-

Environmental Product
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Dit traject heeft het NIBE al voor

vergunning). Op het moment van

Een Environmental Product

meerdere klanten met succes

schrijven is het verplicht om de

Declaration, EPD, is een

doorlopen.

berekening uit te voeren, maar er
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worden nog geen eisen

vertonen grote overeenkomsten

verbonden aan de prestatie. In

en belangrijke verschillen. Om de

juli 2014 is de MPG berekening

samenhang tussen de hierboven
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ook steeds meer gemeentes de

deze overeenkomsten en
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verschillen zijn.
Voor alle hiervoor genoemde
LCA-berekeningen wordt een
achtergronddatabase gebruikt:
de Ecoinvent-database. Deze
achtergronddatabase is ook

Verschil in kosten

de bron voor de NMD: alle
producten in de NMD maken
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worden in de NMD. Ook voor

elkaar op te kunnen tellen tot een

het DUBOkeur kunnen gegevens
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uit de NMD gebruikt worden. In
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Nederland heeft harmonisatie
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Voor het maken van een LCA heb

ertoe geleid dat LCA’s met

niveau is in ontwikkeling.

je een programma nodig, een

dezelfde achtergronddatabase,

database met processen, en een

met dezelfde methode en

Inmiddels erkennen programma’s

methode die de milieueﬀ ecten

volgens dezelfde afspraken

uit verschillende landen elkaar

als gevolg van de processen in

berekend worden. Het DUBOkeur

wederzijds. Op de website

beeld brengt. Daarnaast worden

wijkt iets af, omdat de methode

van Ecoplatform zijn EPD’s te

er afspraken gemaakt hoe

is aangevuld met enkele milieu-

vinden uit verschillende landen,

berekeningen gemaakt moeten

eﬀectcategorieën. Er worden

waaronder MRPI’s uit Nederland.

worden. De LCA trajecten die

voor het DUBOkeur dus exact

Hoewel er kleine verschillen zijn

hierboven beschreven zijn,

dezelfde milieueﬀ ecten berekend

in afspraken en methodes is

Samenhang
tussen alles

de overlap groot genoeg: de
resultaten van de LCA-berekening
van de verschillende EPDprogramma’s zijn vergelijkbaar.

Over het NIBE en LCA’s
Met al de hiervoor genoemde
trajecten heeft het NIBE ruime
ervaring en expertise, jaarlijks
voert het NIBE honderden LCA
trajecten uit.
De verschillende vormen van een LCA berekening, leiden ook tot verschillende
kosten (bron: NIBE)
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Meer informatie is te vinden
op www.nibe.info

