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DUURZAAM MATERIAALGEBRUIK 
STEEKKAART  

Het Kennisplatform Renovatie heeft als algemeen doel om een positief innovatieklimaat voor de renovatie van 
woningen te creëren via de opbouw van kennis en een verbeterde markt en samenwerking. In dit kader wordt 
per focusthema een steekkaart uitgewerkt met hierin relevante basisinformatie, een aantal methodologische 
kaders en enkele voorbeelden van beste praktijk.  

DEFINITIE EN RELEVANTIE 

Naast het reduceren van het energieverbruik in woningen zijn bij een duurzame renovatie-aanpak ook het 
materiaalgebruik en de keuze van uitvoeringstechnieken van belang. In het bijzonder in de context van 
renovatie naar zeer energie-efficiënte woningen neemt het belang van milieuvriendelijke materiaalkeuzes toe 
aangezien die het verschil in impact bepalen bij gebouwen met vergelijkbare energieprestaties. Het duurzaam 
gebruik van een materiaal of product omvat verschillende aspecten en geen enkel materiaal kan op absolute 
wijze worden aanbevolen of afgewezen. Zo hangt een duurzame keuze o.m. samen met de context van het 
gebouw, de technische eisen, de impact op milieu en gezondheid, de gewenste levensduur, … 

In de context van de proeftuinenprojecten – of energetische woningrenovatie in het algemeen – identificeren 
we volgende uitdagingen inzake duurzaam materiaalgebruik: 

• Het gebruik van materialen of samenstellen van bouwdelen met een lage milieu-impact  
  bv. Wat is de impact van specifieke renovatie-ingrepen? Hoe kan men materiaalkeuzes of 

gebouwdelen optimaliseren vanuit milieuoogpunt? 
• Het belang van renoveren tot energie-efficiënte gebouwen om de druk op het milieu te verlagen 

  bv. Welke milieuwinsten kan men halen door het energieverbruik van de woning naar beneden te 
halen? Hoe verhoudt deze winst zich ten opzichte van de milieulasten gelinkt aan het extra 
materiaalgebruik? 

• Aandacht voor hergebruik van materialen en een doordacht gebruik van bouw- en sloopafval  
  bv. Welk potentieel zit er in het hergebruik en recycleren van materialen? Welke elementen kunnen 

gerecupereerd worden in een renovatieproces? Op welke manier kan een doordachte afbraak 
reeds meegenomen worden bij het ontwerp? 

In deze fiche wordt dieper ingegaan op de milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen over de gehele 
levensduur (levenscyclusanalyse of LCA); op het evalueren van de ruimere duurzaamheid van (gerenoveerde) 
gebouwen (inclusief bvb gezondheid) en op de principes van herbruikbaarheid en recyclage van materialen. 

Tal van bijkomende aspecten, zoals de aanpasbaarheid van gebouwen in de tijd (in relatie met efficiënt 
materiaalgebruik), het optimaliseren van de levensduur van materialen en systemen of het beperken van de 
impact op de menselijk gezondheid, passen binnen de filosofie van een duurzaam materiaalgebruik, maar 
komen in deze fiche niet expliciet aan bod. 



 STEEKKAART DUURZAAM MATERIAALGEBRUIK 

 2 

BESCHIKBARE METHODES EN TECHNIEKEN 

Milieu-impact en levenscyclusanalyse (LCA) 

De milieuprestaties van bouwmaterialen en gebouwen worden voornamelijk geëvalueerd aan de hand van een 
levenscyclusanalyse (LCA). Hierbij worden alle fasen van de levenscyclus van het product of gebouw in rekening 
gebracht: de productie, de installatie op de werf, het gebruik, de afbraak en de uiteindelijke afvalverwerking (zie 
figuur 1). De milieu-impact wordt uitgedrukt onder de vorm van milieu-impactindicatoren, zoals 
klimaatverandering, verzuring, fijnstofvorming en uitputting van grondstoffen, of als een ééngetalscore na 
normalisatie, weging en aggregatie van de resultaten.  

Voor de bouwsector werden op Europees niveau 
geharmoniseerde normen rond LCA uitgewerkt (zie bronnen). 
Deze normen kunnen dienen als referentiemethode voor de 
evaluatie van de milieu-impact van specifieke materialen of 
producten (EN15804) of van een volledige woningrenovatie 
(EN15978).  

De laatste jaren werden er verschillende initiatieven 
genomen vanuit de overheid rond het reduceren van de 
milieu-impact van materialen en gebouwen. Zo werd in het 
kader van het Koninklijk Besluit (KB) “Milieuboodschappen op 
bouwproducten” een federale EPD databank opgericht  die 
publiek toegankelijk is, zodat elke consument toegang heeft 
tot de achterliggende milieu-informatie van een product. Een 
milieuproductverklaring of EPD (Environmental Product Declaration) is een gestandaardiseerde fiche met 
objectieve milieu-informatie van een specifiek product, gebaseerd op levenscyclusanalyse. Verschillende 
internationale EPD databanken voor bouwproducten, bruikbaar bij zowel nieuwbouw als renovatie, zijn 
eveneens vrij te raadplegen (zie bronnen).  

Bij de beoordeling van een bouwproduct mag men zich echter niet blindstaren op de milieu-impact van het 
product an sich, maar dient men eveneens rekening te houden met de impact ervan op gebouwniveau. Daarom 
werd in 2012 in opdracht van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een methode ontwikkeld 
om de materiaalprestaties van gebouwelementen te bepalen, gebaseerd op de Europese normalisatie voor de 
uitvoering van LCA. Deze MMG-methode is ontwikkeld op maat van de Belgische context en laat toe de milieu-
impact te vergelijken van elementvarianten, zoals wand-, dak- en vloerconstructies, volgens Belgische 
bouwscenario’s. In een samenwerking tussen de verschillende gewesten en de sector maakt de overheid 
momenteel werk van een gebruiksvriendelijke tool voor milieuprestatieberekeningen op gebouwniveau waarbij 
onder meer gebruik gemaakt zal worden van de informatie in de federale EPD-databank. Deze tool zal in eerste 
instantie uitgewerkt worden voor nieuwbouw, maar heeft de intentie om in een later stadium ook renovatie-
opties te kunnen evalueren. Momenteel zijn er reeds verschillende internationale commerciële tools 
beschikbaar die een inzicht geven in de milieu-impact van gebouwonderdelen of volledige gebouwen (zie 
bronnen). Een aantal van deze tools is zowel toepasbaar op nieuwbouw als op de renovatie van gebouwen.  

Duurzaamheidsevaluatiesystemen 

In duurzaamheidsevaluatiesystemen voor gebouwen worden – naast duurzaam materiaalgebruik – een hele 
reeks van mogelijke duurzaamheidsmaatregelen geëvalueerd, zoals (werf)beheer, transport, water, landgebruik 
en ecologie, energie, vervuiling, gezondheid en comfort, toegankelijkheid, aanpasbaarheid en afval. Het belang 
van het luik “Materialen” valt echter niet te onderschatten en wordt door deze systemen meestal ruimer 
bekeken dan enkel de milieu-impact van de materialen. Zo worden ook een beperkte instroom van materialen 

Figuur 1: Levenscyclus van het bouw- en renovatieproces 
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via behoud, hergebruik en recyclage, een beperking van de uitstroom via een duurzaam afvalbeheer en de 
mogelijke impact op de gezondheid mee opgenomen. Om de milieu-impact van de materialen te bepalen, 
gebruikt een aantal tools levenscyclusanalyse, terwijl andere tools andere criteria voor de gebruikte materialen 
toepassen, zoals type I milieulabels en EPD, gebruik van lokale en/of hernieuwbare materialen en grondstoffen 
en duurzame ontginning en productie. Op basis van de verschillende criteria worden punten toegekend die 
uiteindelijk leiden tot een duurzaamheidsscore voor het gehele gebouw. Voorbeelden van zulke tools en 
methodes zijn de Vlaamse Maatstaf voor duurzaam wonen en bouwen, BATEX Wallonie, BATEX Brussel en 
BREEAM (zie bronnen). Sommige van deze tools zijn specifiek gericht op de renovatie van woningen. Hierin 
wordt bijkomend het behoud van reeds aanwezige materialen en structuren bevoordeeld tegenover het gebruik 
van nieuwe materialen en worden extra punten toegekend indien de reeds aanwezige elementen energetisch 
gerenoveerd worden.  

Hergebruik en recyclage 

Bij woningrenovatie komt men onvermijdelijk in contact met sloop en afbraak van bouwmaterialen. Hoewel aan 
de renovatiewerken een aanzienlijke afvalstroom is gelinkt, worden recuperatie en hergebruik van materialen 
en bouwelementen nog niet vaak toegepast. In de context van een efficiënt afvalstoffenbeleid wordt het 
principe van de ladder van Lansink voorgesteld (zie figuur 2).  

 

 

Deze ladder toont aan dat een bouwheer via preventie, hergebruik en recyclage van bouw- en sloopafval kan 
bijdragen aan een verminderde milieu-impact van een renovatieproject. Het uitgangspunt hierbij is dat men in 
de eerste plaats de benodigde hoeveelheid (nieuw) materiaal zoveel mogelijk beperkt. De volgende stap is het 
hergebruik. In een woningrenovatie kan dit zich op twee niveaus situeren: de bouwdelen en de materialen. Het 
behoud van bestaande bouwelementen (muren, wanden, …) kan beschouwd worden als een vorm van 
hergebruik. Anderzijds kunnen ook de afgebroken materialen hergebruikt worden, aangezien verschillende 
materialen (bv. bakstenen of dakpannen) vaak nog niet versleten zijn bij afbraak. In sommige gevallen is wel een 
beperkte behandeling nodig (bv. afschrapen van aanklevende mortel). Tot slot is er de mogelijkheid om de 
afgebroken bouwmaterialen te recycleren tot nieuwe materialen (vb. vermalen van beton- en metselwerk tot 
puingranulaten of recyclage van staal en aluminium), waardoor er bespaard kan worden op primaire 
grondstoffen. Door in een renovatieproject bouwmaterialen te hergebruiken of gebruik te maken van 
bouwmaterialen met recycleerde inhoud (die dus minder primaire grondstoffen vereisen) kan men de milieu-
impact van het gebouw beperken en draagt men bij aan een circulaire economie, waarin materialen en 
producten worden hersteld, gerenoveerd, hergebruikt of gerecycleerd in de plaats van simpelweg gebruikt en 
weggegooid.  

   

Figuur 2: Ladder van Lansink: hiërarchie van de afvalverwerking.  
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BESTE PRAKTIJK 

 

Hoofdkantoor Grontmij, Mechelen 

 

Bij de inrichting van het hoofdkantoor van Grontmij te Mechelen 
werd een LCA studie uitgevoerd met als vergelijk om het bestaande 
gebouw te renoveren in de plaats van het te slopen en opnieuw op 
te bouwen. De besparing in de milieu-impact van het gebouw 
dankzij het behoud van de bestaande betonnen structuur bleek 
namelijk van dezelfde grootteorde als de impact van de verwarming 
van het gebouw over 50 jaar. Daarnaast werd een LCA studie 
gebruikt om een doordachte keuze te maken tussen vier mogelijke 
geveloplossingen en twee mogelijke “plat dak”-opbouwen. 

Referentie: Te Mechelen, een duurzaam kantoorgebouw voor Grontmij, ViRiX, 2010 

 

Lehr – Low Energy Housing Retrofit 

 

Levenscyclusanalyses (LCA) werden gebruikt voor de evaluatie van 
de milieu-impact van verschillende renovatiescenario’s voor een 
rijhuis in Eupen. In de scenario’s werden de isolatiegraad en de 
aanwezige installaties voor de verwarming en de productie van 
warm water gevarieerd. De studie wijst uit dat voor deze woning het 
passief- of het lage energieniveau optimaal is. Zowel het verlagen 
van de energievraag als de toepassing van hernieuwbare 
energiebronnen zijn gunstig voor het milieu. Verder wordt 
aangetoond dat elektriciteit niet de meest geschikte energiebron is 
voor de productie van warm water en het verwarmen van de 
woning. Bovendien kan ook het elektriciteitsverbruik van de 
toebehoren ook een belangrijke impact hebben. 

Referentie: Lehr, Low Energy Housing Retrofit, http://www.lehr.be/ 

 

Brussels Retrofit XL, LC Build : Afweging sloop of renovatie ? 

 

De milieu-impact van twee renovatiescenario’s (box-in-
boxrenovatie en ETICS-renovatie) en één sloop-
nieuwbouwscenario voor een halfopen woning in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest werd bepaald met behulp van 
levenscyclusanalyse. Uit de studie blijkt dat de milieu-impact van 
de nieuwbouwwoning groter is dan de impact van de 
renovatiescenario’s, die onderling vergelijkbaar zijn. Echter, 
rekening houdend met de aanzienlijke verschillen in bruikbare 
vloeroppervlakte, vertoont het nieuwbouwscenario een lagere 
milieu-impact per m² verwarmde vloeroppervlakte. Dit toont aan 
dat sloop-nieuwbouw een zinvol alternatief kan zijn – zeker in een 
stedelijke context waar de bebouwbare oppervlakte schaars is. 

Referentie: Brussels Retrofit XL 

 

http://www.lehr.be/
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One stop shop 

 

Levenscyclusanalyses uitgevoerd op verschillende scenario’s voor 
de renovatie van een eengezinswoning in Wachtebeke tonen aan 
dat de milieu-impact van het energieverbruik tijdens het gebruik 
van de woning daalt en de milieu-impact van de gebruikte 
materialen en installaties stijgt naarmate de renovatie meer 
doorgedreven is en het isolatieniveau stijgt. De totale impact van 
de woning op het milieu daalt echter gaande van een 
standaardrenovatie over een laag-energie- en een 
passiefrenovatie naar een bijna-nulenergie-renovatie. Hiermee 
wordt het belang van een doorgedreven energetische renovatie 
aangetoond – vanuit milieuoogpunt. 

Referentie: One Stop Shop, www.one-stop-shop.org 

 

Ecoffice, Nijvel 

 

Voor de materiaalkeuze van het passief kantoorgebouw Ecoffice te 
Nijvel werd een beroep gedaan op levenscyclusanalyse om de 
milieu-impact te beperken. Zo werd de milieu-impact van 
verschillende gevelsamenstellingen met behulp van LCA onderling 
vergeleken voor een gelijkwaardige energieprestatie. Daarnaast 
werden verschillende bouwprincipes en bekledingen geanalyseerd 
a.d.h.v. de “Green Guide to Specification”. Het resultaat is een 
massieve structuur uit betonblokken, waarbij de noord- en 
zuidgevel werden bepleisterd op isolatie, en de resterende gevels 
werden bekleed met betonsteen. Ook voor de optimalisatie van de 
isolatiediktes van de verschillende scheidingswanden werden 
milieustudies uitgevoerd. 

Referentie: Ecoffice, http://www.ecoffice-building.be/nl 

  

http://www.one-stop-shop.org/
http://www.ecoffice-building.be/nl
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BRONNEN EN NUTTIGE LINKS 

Duurzaam materiaalgebruik 

Gids ‘Principes en aandachtspunten bij de keuze voor duurzame bouwmaterialen’, WTCB, 2015 

Gids ‘Duurzame gebouwen > Materialen’, Leefmilieu Brussel 
http://gidsduurzamegebouwen.leefmilieubrussel.be/nl/  

Milieu-impact en levenscyclusanalyse  

EN15804:2012+A1:2013 – Sustainability of construction works - Environmental Product Declarations – Core 
rules for the product category of construction products  

EN 15978:2011 – Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings 
– Calculation method  

Milieuprofiel van gebouwelementen, Op weg naar een geïntegreerde milieubeoordeling van materiaalgebruik 
in gebouwen (OVAM MMG), OVAM, 2013  

Koninklijk Besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van 
milieuboodschappen op bouwproducten en voor het registreren van milieuproductverklaringen in de federale 
databank  

EPD databanken (vrij te raadplegen) 

Belgische Federale EPD databank (België). www.environmentalproductdeclarations.eu  

INIES. Base nationale française de référence sur les impacts environnementaux et sanitaires des produits, 
équipements et services pour l’évaluation de la performance des ouvrages (Frankrijk). www.inies.fr  

Green Book Live. Environmental Profiles (UK). www.greenbooklive.com  

IBU EPD database (Duitsland). http://construction-environment.com 

The International EPD® system (Scandinavië). www.environdec.com  

Nationale Milieudatabase Stichting Bouwkwaliteit (Nederland). www.milieudatabase.nl  

LCA-tools voor milieuprestaties bouwdelen en gebouwen (vrij te raadplegen) 

NIBE Milieuclassificaties, Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en ecologie (Nederland). www.nibe.info 

BRE Green Guide to Specification, BRE Global (UK). www.bre.co.uk/greenguide/  

Baubook Construction calculator (Oostenrijk). www.baubook.at  

Catalogue Construction (Bauteilkatalog) (Zwitserland). www.catalogueconstruction.ch  

Duurzaamheidsevaluatiesystemen 

Duurzame woningbouw, Vlaamse maatstaf voor duurzaam wonen en bouwen, evr-Architecten, Daidalos Peutz, 
SUM Research en WTCB, 2011 

BATEX Wallonie, Bâtiments Exemplaires Wallonie. www.batiments-exemplaires-wallonie.be  

BATEX Brussel, Voorbeeldgebouwen. http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/voorbeeldgebouwen  

BREEAM UK Domestic Refurbishment, BRE, 2014  

Versie: 12/11/2015 
Meer informatie: Lisa Wastiels / WTCB 
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