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De milieuklasse 1A woning
Hoe kies je milieuvriendelijke bouwmaterialen?
Voor het bouwen van een duurzaam huis, denkt iedereen waarschijnlijk direct aan een huis met een laag
energieverbruik. Als er maar weinig energie nodig is om een woning te verwarmen, koelen, ventileren
en te verlichten, is de milieu-impact over de gehele levensduur van een gebouw laag. Klopt, maar er is
meer waar de duurzaamheid van een huis vanaf hangt.
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Grafiek 1-3: Milieu-impact energie, materialen en water over de gehele levenscyclusanalyse (LCA) van een gebouw in
1990, 2013 en 2030.
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Tabel 2: Schaduwkosten referentiewoning t.o.v. 1A woning per m2 BVO

Grafiek 5: Milieuwinst per onderdeel
per m2 BVO met 1A woning t.o.v. de
Grafiek 4: Vergelijking schaduwkosten per onderdeel per m2BVO
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Afbeelding 1: Milieuklasse 1A woning inclusief DUBOkeur® (bron huis: Bouwplan www.nieuwkortenoord.nl van
Bouwfonds)
Uitleg afbeelding 1:

De milieuklasse 1A woning geeft de doorsnede van een standaard rijtjeshuis weer met hierin aangegeven
wat het meest milieuvriendelijke bouwproduct is per toepassing. Wanneer deze bouwproducten worden
toegepast zullen de schaduwkosten van het totale huis minimaal zijn. Per productgroep staat vermeld of er
ook gekozen kan worden voor een product met DUBOkeur (aangegeven met het logo DK). Dit betekent dat er
één of meerdere concrete producten in deze toepassing milieutechnisch zijn beoordeeld die bij het topsegment van de markt behoren.
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In elke fase van de levenscyclus analyse kan milieuwinst worden behaald.
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Lage milieu-impact niet
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Belangrijk is om te realiseren dat

dat een product of een gebouw

Tel.: +31 (0)35 - 694 82 33

het bereiken van een lage milieu-

duurder hoeft te zijn.

www.nibe.org

NIBE

betekent dus niet per definitie

impact lang niet altijd leidt tot

“Al meer dan 4900 leden weten hoe gemakkelijk
het is om de milieu-impact en de gezondheidsgegevens van bouwproducten in te zien.”
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