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NRP: OMDAT HET NIEUWE VASTGOED ER AL STAAT

Welkom bij het webinar #NRPcirculair | 4 juni 2020

‘Hoe breng je materiaalstromen en 
milieuprestaties van je organisatie in kaart?’

dit webinar is een initiatief van het NRP www.nrp.nl

programma #NRPcirculair

https://nrp.nl/activiteiten/nrpcirculair

Hoe breng je materiaalstromen en milieuprestaties 
in kaart voor jouw organisatie?’

1. #NRPcirculair …….... Bas van de Griendt 10 min

2. Mooiland ……………… Lennart Zwijsen 20 min

vragen en discussie: 10 minuten

3.  W/E Adviseurs …….. Dora Vancso 25 min

vragen en discussie: 15 minuten
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https://nrp.nl/agenda/webinar-nrpcirculair-hoe-breng-ik-materiaalstromen-en-milieuprestaties-in-kaart
http://www.nrp.nl/
https://nrp.nl/activiteiten/nrpcirculair
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Materiaalstromen en milieu-impact

Van sloop, nieuwbouw en renovatie bij corporatiebezit

Dora Vancso

04-06-2020

vancso@w-e.nl

Stichting W/E adviseurs

Organisatie: Onafhankelijke stichting | sinds 1979

Missie: Duurzaam gebouwde omgeving

__________________________________________________________________

Wat? Onderzoek & Ontwikkeling | Advies | Procesondersteuning | Training

Voor wie? Overheden | Corporaties | Vastgoedbeleggers | Bouw- en onderhoud

Met wie ? 35 + medewerkers

Vestigingen Utrecht | Eindhoven  www.w-e.nl
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Materiaalstromen?

Instroom UitstroomAanwezig

Vastgoedactiviteiten

Materiaalstromen door
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Vastgoedactiviteiten

Materiaalstromen door

• Planmatig onderhoud

Vastgoedactiviteiten

Materiaalstromen door

• Planmatig onderhoud

• Nieuwbouw en sloop
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Vastgoedactiviteiten

Materiaalstromen door

• Planmatig onderhoud

• Nieuwbouw en sloop

• Renovatie en ingrepen

Energetische ambities 

Tegen 2050

• Alle bestaande gebouwen in Nederland energieneutraal

Tegen 2021

• Alle 2,4 miljoen corporatiewoningen gemiddeld energielabel B
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Energetische ambities 

Tegen 2050

• Alle bestaande gebouwen in Nederland energieneutraal

Tegen 2021

• Alle 2,4 miljoen corporatiewoningen gemiddeld energielabel B

Grote opgave, veel materiaal

Eenzijdige focus op energie voorkomen

Milieu-impact

Elk materiaal andere milieu-impact

Nu de kans voor een integraal duurzame (energie)transitie!
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Milieu-impact vs kilogrammen grondstof

• “Zwaarste” materiaal niet perse met grootste impact

• Hangt van productie en keten af

• Sturen op milieu-impact, dat legt pas gewicht in de schaal

Aanpak en methode materiaalstromen

• Uitgevoerd in 5 stappen
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Aanpak en methode materiaalstromen

1. Stilgestaan bij wat circulariteit betekent – waarom deze 
oefening?

Aanpak en methode materiaalstromen

1. Stilgestaan bij wat circulariteit betekent – waarom deze 
oefening?

Gangbare definitie Transitieagenda:

“Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken 
en hergebruiken van gebouwen, gebieden en 
infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig 
uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en 
ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die 
economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn 
van mens en dier. Hier en daar, nu en later. ”
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Aanpak en methode materiaalstromen

1. Stilgestaan bij wat circulariteit betekent – waarom deze 
oefening?

• Circulair geen doel op zich

• Maar middel tot tegengaan van klimaatverandering 
en grondstoffenuitputting

Aanpak en methode materiaalstromen

2. Vastgoedportefeuille representeren in ‘’archetypes’’
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Aanpak en methode materiaalstromen

2. Vastgoedportefeuille representeren in ‘’archetypes’’

                
                     

Rijtjeswoning

gebouwd tussen 2005-2009

100 m2

Aanpak en methode materiaalstromen

2. Vastgoedportefeuille representeren in ‘’archetypes’’

Rijtjeswoning

gebouwd tussen 2005-2009

100 m2

Set archetypes

Jaartal bouw

Type woning

Grootte
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Aanpak en methode materiaalstromen

3. Representatieve vastgoedactiviteiten in kaart gebracht

• Op basis van programmeringen in (referentie)jaar

• Op basis van interviews met vastgoedafdeling 
aangescherpt

Aanpak en methode materiaalstromen

3. Representatieve vastgoedactiviteiten in kaart gebracht

Rijtjeswoning

gebouwd tussen 2005-2009

100 m2
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Aanpak en methode materiaalstromen

4. Materialisatie archetypes en activiteiten

                
                     

Archetype

Aanpak en methode materiaalstromen

4. Materialisatie archetypes en activiteiten

                
                     

Archetype
                
                     

Materiaal
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Aanpak en methode materiaalstromen

4. Materialisatie archetypes en activiteiten

                
                     

Archetype Activiteiten:

Renovatie

onderhoud

                
                     

                
                     

Materiaal

Aanpak en methode materiaalstromen

5. Milieu-impact per archetype door MPG-berekening
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Aanpak en methode materiaalstromen

5. Milieu-impact per archetype door MPG-berekening

• Gebruik maken van NMD: 
bestaande kennis over 
impact materialen optimaal

Aanpak en methode materiaalstromen

5. Milieu-impact per archetype door MPG-berekening

• Gebruik maken van NMD: 
bestaande kennis over 
impact materialen optimaal

• Aansluiten bij landelijke 
ambitie om MPG om te 
zetten naar uniforme 
nationale meetmethode 
circulariteit 
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Aanpak en methode materiaalstromen

6. Vermenigvuldigen met voorraad

Resultaten

• 26 stromen totaal alle activiteiten, 7 grootste in milieu-impact

             

    

     

     

            

          

Instroom kilo’s Uitstroom kilo’sRelatieve milieu-
impact (MKI)
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Resultaten

• Metalen verminderen/verbeteren in 
wapening en installaties

• Biobased bouwen, recycling, betere keten?

• Geen eenzijdige focus op 
energiebesparing, ook focus op 
materiaalketen

• Kan dat milieuvriendelijker, lokaler, 
gerecyclede metalen?

             

    

     

     

            

          

Relatieve milieu-
impact (MKI)

Resultaten

• In gewicht nieuwbouw grootste

• Renovaties en onderhoud kleiner 
gewicht

• Maar in milieu-impact groter dan 
gewicht zou vermoeden vanwege glas 
en metalen

• Laaghangend fruit: bitumen, 
schilderwerk, gips, EPS…
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Lessen geleerd

Lessen geleerd

• Plannen op korte- en middellange termijn herrijken op circulaire potentie 
a.d.h.v. 5 strategieën van circulariteit

• Laaghangend fruit-stromen

• Kortcyclische producten: keukens, badkamers, etc.

• Middellange termijn: metalen, stromen met zware impact

• Integrale samenwerking met ketenpartners aangaan

• Innovatietrajecten selecteren

• Energie & materiaal integraal onderzoeken

• Sturings- en monitoringsmodel opstellen: o.a. al aan de slag bij de Alliantie
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Wat kun jij morgen gaan doen?

• Inventariseer!

• Stuur op impact en milieuwinst (dat legt gewicht in de schaal)

• MPG, MKI

• Oproep aan ketens en ketenpartners: ga aan de slag met het 
verbeteren van jouw keten

programma #NRPcirculair

https://nrp.nl/activiteiten/nrpcirculair

V R A G E N ?   v i a   d e  c h a t  a.u.b.

80

81

https://nrp.nl/activiteiten/nrpcirculair

