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Aan de hand van beschikbare informatie over de milieuprestatie van gebouwen uit 
MPG berekeningen is een inschatting gemaakt van de embodied Carbon Footprint 
van bouwwerken per m2 over de hele levensduur van het gebouw. In totaal waren er 
34 gebouw MPG berekeningen beschikbaar voor een mix van nieuwbouw en 
renovatie en voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw en industriële gebouwen 
(doorgaans distributiecentra). Dit aantal project is niet groot genoeg om met 
zekerheid te stellen wat de embodied carbon footprint is, maar wel voldoende voor 
een eerste indicatie. Een extra complicerende factor hierbij is dat de scope van MPG 
berekeningen over de jaren zich heeft ontwikkeld, evenals de database waarop de 
MPG berekening zich baseert. Hierdoor geven oudere MPG berekeningen een 
duidelijk ander beeld dan meer recentere berekeningen. In onze analyse hebben we 
MPG berekeningen gebruikt die zijn uitgevoerd tussen 2017-2020, met 70% uit 2019 
of 2020.

Een grote impact op de MPG waarde komt van de toepassing van PV-panelen. Vooral 
in de meest recente projectberekeningen worden vrijwel altijd PV-panelen 
opgenomen in de berekening. Daarom hebben we in de analyse onderscheid 
gemaakt tussen bouwwerken met en zonder PV-panelen.

Voor renovatie is niet gekeken naar de scope van de renovatie. De project 
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berekeningen voor renovatie komen uit de DGBC BREEAM NL database en zijn 
daarmee doorgaans grootschalige renovaties.
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In de MPG berekening wordt als grondslag een levenscyclusanalyse (LCA) gebruikt, 
die reikt over de gehele levenscyclus van de toegepaste bouwproducten. We weten 
dat de transitie naar een klimaat neutrale economie zich zal afspelen op een termijn 
van enkele decennia. Er is daarom gekozen om voor de analyse ons te beperken tot 
die LCA modules, waarvan de impact zich binnen deze tijdspanne afspeelt. Dat houdt 
in dat we ons beperken tot de modules A1-A5 van de LCA. Omdat de MPG 
berekeningen met oudere versies van de MPG software zijn uitgevoerd, is het niet 
mogelijk om voor die berekeningen de LCA modules afzonderlijk weer te geven. 
Daarom hebben we over een range van veel gebruikte producten gekeken naar de 
typische verdeling van de milieuprestatie over de LCA modules en gezien dat module 
A1-A5 gemiddeld 110% van de totale score hebben. De embodied carbon gegevens 
uit de MPG berekeningen zijn met deze factor vermenigvuldigd om te simuleren dat 
we enkel module A beschouwen.
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Om een gevoel te krijgen bij potentie om de embodied carbon footprint van 
bouwproducten te kunnen verlagen heeft NIBE in 2019 een studie gedaan naar de 
bijdrage van fossiele brandstoffen op de milieuprestatie van bouwproducten voor 
een typisch bouwwerk (in dit geval een viaduct). Deze studie heeft een indicatie 
gegeven van de bijdrage van fossiele brandstoffen aan de totale milieuprestatie van 
bouwproducten. Deze bijdrage bleek te liggen tussen 60-87% voor de verschillende 
materialen en producten, met een gemiddelde van ca. 75%. Dit houdt dus in dat als 
de industrie in staat zal zijn om alle fossiele brandstoffen in de hele keten te 
vervangen door duurzame alternatieven, de milieuprestatie van bouwproducten 
gemiddeld met maximaal 75% zal dalen.

In deze studie is niet apart gekeken naar de carbon footprint, enkel naar de integrale 
milieuprestatie (berekend volgens de bepalingsmethode milieuprestatie van 
bouwwerken als de MilieuKostenIndicator (MKI)). Maar er is een grote correlatie 
tussen de embodied carbon footprint en de MKI en de embodied carbon footprint is 
het milieueffect met de grootste bijdrage aan de MKI, doorgaans ca. 50-60%.
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Naast de potentie om de embodied carbon footprint van bouwproducten te verlagen 
door duurzamere productie, is er ook een potentieel de embodied carbon footprint 
van het totale bouwwerk te verlagen door het toepassen van een andere bouwwijze. 
Met name het gebruik van biobased of urban mining bouwproducten heeft de 
potentie om op korte termijn de uitstoot van broeikasgassen.

NIBE heeft in 2019 in opdracht van RVO een studie gedaan naar de potentie van 
biobased bouwmaterialen en daarin is gekeken naar de maximale reductie voor 
woningbouw en Ubouw als er wordt omgeschakeld naar een maximaal biobased
bouwconcept (dat vandaag de dag beschikbaar is, dus zonder innovaties).
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Het denken in scenario’s leert ons dat de bouweconomie een significant deel van het 
Nederlandse totale carbon budget (1,5 graden scenario) zal invullen. Zelfs bij 
verduurzaming van de industrie met 4% per jaar zal het embodied carbon budget 
van de Nederlandse bouwopgave 150 M ton CO2 bedragen in de komende 10 jaar. 
(Zonder verduurzaming zou het 170 M ton CO2 zijn). Deze 150 M ton CO2 bedragen 
ongeveer 1/6 van het totale Nederlandse carbon budget en liggen dus boven het 
fair-share deel van 11% (op basis van het huidige aandeel van de bouwopgave in de 
Nederlandse jaarlijkse uitstoot). Het budget geldt voor de gehele transitie en wij 
hebben nu enkel de periode 2020-230 beschouwd.

Dit laat allemaal zien dat de bouwopgave zonder dramatische wijziging in beleid en 
uitvoering, nooit binnen het Paris Proof budget van 104 M ton kan blijven voor het 
1,5 graden scenario. Voor het 2 graden scenario heeft de bouw een budget van 290 
M ton en dan zou de bouw met 4% jaarlijkse reductie in 2030 de helft van het 
budget hebben verbruikt. Dat geeft dan ruimte om de transitie binnen het budget te 
realiseren. Versnelde introductie van biobased en urban mining bouwproducten kan 
dit proces verder ondersteunen. Omdat het nog maar zeer de vraag is of de 
bouwmaterialen industrie in staat zal zijn om jaarlijks 4% verbetering te laten zien, 
lijkt extra focus op laag CO2 bouwtechnieken zeer noodzakelijk.
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