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“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
(Nelson Mandela, 2003)

>

Deze lesbrief is ontwikkeld door Ton Ton van Pantheon-seminars en John Mak van W/E adviseurs in
opdracht van Stichting Nationale Milieudatabase. Voor nadere vragen over de lesbrief kunt u zich wenden
tot de Stichting Nationale Milieudatabase via emailadres: info@milieudatabase.nl.
Stichting Nationale Milieudatabase heeft het beheer van de Bepalingsmethode Milieuprestatie bouwwerken en de Nationale Milieudatabase overgenomen van Stichting Bouwkwaliteit.

Rijswijk, juli 2020
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Lesbrief in onderdelen
De lesbrief Milieuprestatie bouwen bestaat uit:
• (deze) docententoelichting;
• presentaties Milieuprestatie;
• opdrachten en oefeningen;
• referentieprojecten voor het maken en aanpassen van MPG-berekeningen;
• handreikingen bij verdiepingslessen;
• achtergrondinformatie met verwijzing naar publicaties en video’s.

Gebruik en opslag
Het lesmateriaal van deze lesbrief is te vinden op de site Klimapedia.nl/leerbundel/milieuprestatie.

>

Docenten van MBO- en HBO-instellingen kunnen het materiaal vrij en kosteloos downloaden om te
gebruiken in de lessen van door de overheid erkende MBO- en HBO-instellingen. Het materiaal mag
naar eigen inzicht worden bewerkt en aangepast. De auteursrechten van het oorspronkelijke lesmateriaal
behoren toe aan de Stichting Nationale Milieudatabase en W/E adviseurs.
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Algemene toelichting
De bouw in 2050
De bouw verandert in een rap tempo. Nederland heeft de ambitie uitgesproken om voor het jaar 2050
de circulaire bouweconomie (CBE) te realiseren. De grondslag van de CBE is 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. Dit betekent dat de bouw op dit
moment volop aan de slag moet met gerecyclede producten, hergebruik van producten, biobased materialen, industrieel bouwen, demontabel- en remontabel bouwen en aanpasbaar bouwen. Circulair bouwen
leidt niet alleen tot andere bouwproducten en bouwsystemen, maar ook tot nieuwe contractvormen, andere
organisatievormen en gewijzigde inkoopprocessen. In 2050 zal de bouw fundamenteel veranderd zijn.

>

In dit veranderingsproces speelt milieuprestatie een belangrijke rol. Milieuprestatie ontwikkelt zich als een
instrument in de transitie naar de CBE. De Milieuprestatie van Gebouwen (MPG) werd in 2013 in de bouwregelgeving geïntroduceerd als een voorschrift voor nieuwe woningen en nieuwe kantoorgebouwen.
Inmiddels heeft milieuprestatie zich ontwikkeld tot meer dan een bouwvoorschrift. Om de milieukwaliteit
van de bouwproducten te kunnen vaststellen, wordt milieuprestatie aangewezen in privaatrechtelijke
contractvormen, in aanbestedingen, bij inkoopprocedures en in fiscale regelingen. Dat geldt zowel voor
de B&U-sector als voor de GWW.
Milieuprestatie maakt de milieueffecten van circulariteit zichtbaar en meetbaar. De berekening van de
milieuprestatie van een bouwproduct wordt uitgedrukt in een getal, de MPG voor bouwwerken en de MKI
voor GWW-werken. De MPG en de MKI geven aan in welke mate het bouwwerk natuurlijke hulpbronnen
uitput, de leefomgeving vervuilt en het ecosysteem aantast. Met deze milieuscore wordt de milieukwaliteit
van bouwwerken niet alleen meetbaar maar ook vergelijkbaar voor gelijksoortige en zelfs voor niet-gelijksoortige bouwproducten. Bovendien maken de MPG en de MKI snel inzichtelijk wat het effect is van maatregelen die bedoeld zijn om de milieuprestatie te verbeteren.

Uitgangspunten en doelstellingen
Kennis van milieuprestatie is van belang om de CBE te realiseren en ook om in de CBE te kunnen werken.
Stichting Nationale Milieudatabase, de beheerder van de Nationale Milieudatabase en van de Bepalingsmethode Milieuprestatie bouwwerken, heeft daarom besloten een lesbrief voor HBO- en MBO-instellingen
te ontwikkelen waarin de functie en de werking van milieuprestatie wordt uitgelegd. In feite is het de
bedoeling dat de student bij de ontwikkeling en de uitvoering van projecten milieuprestatie en circulariteit
een zelfde plaats geeft als techniek, kosten, logistiek, esthetiek, etc. Milieuprestatie en circulariteit dienen
integraal in het denken en in het doen en laten van de (toekomstige) bouwtechnicus te zijn opgenomen.
Milieuprestatie is een belangrijk instrument om de CBE te bereiken, maar het gebruik van het instrument
staat niet garant voor het realiseren van de CBE. De bouwtechnicus dient voortdurend te blijven nadenken
over de wijze waarop de milieuprestatie van het bouwwerk kan worden verbeterd. Heeft het zin om in een
met regen belaste gevel een vurenhouten kozijn te plaatsen onder een dakoverstek in plaats van een hard5
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houten kozijn zonder overstek? Heeft het zin om extra tijd en kosten te besteden aan het inpakken van het
isolatiemateriaal met het oog op hoogwaardig hergebruik van het isolatiepakket bij de sloop van het bouwwerk? De bouwtechnicus stelt de vraag, de milieuprestatie biedt de mogelijkheid een antwoord op de vraag
te vinden.
De lesbrief wil de student stimuleren om vragen over circulariteit te stellen en te laten zien hoe milieuprestatie als instrument daarbij kan worden ingezet. De lesbrief heeft niet de intentie een overzicht te
geven van de circulaire vragen die allemaal kunnen worden gesteld. De bouw is daarvoor te breed, te
gedetailleerd en te complex. Het uiteindelijke doel van de lesbrief is bereikt als de student nadenkt over
de mate van circulariteit van het bouwwerk waar hij of zij aan werkt en milieuprestatie gebruikt om de
milieueffecten van het bouwwerk te verbeteren.

>

Uitgangspunt is dat milieuprestatie wordt berekend op gebouwniveau en niet op materiaalniveau. De lesbrief biedt daarom geen invulling voor de lessen materiaalkunde. Milieuprestatie is meer dan een optelsom
van grondstoffen, materialen of installaties. Het toepassen van producten met een lage milieubelasting is
niet de enige manier om de milieuprestatie te verbeteren. Het gaat over het totale bouwwerk, over de
samenhang der delen en wel in een specifiek ontwerp en over de gehele levensduur van het bouwwerk en
wat aan het einde van die levensduur gebeurt. Milieuprestatie kijkt naar de toepassing van bouwproducten
in een gebouw. Niettemin wordt in de lesbrief aangegeven op welke wijze specifieke informatie over
materialen kan worden ingewonnen.

Onderwerpen
De doelstelling om aan de functie en werking van milieuprestatie uitleg te geven, leidt ertoe dat de lesbrief
een breed scala aan onderwerpen aanraakt:
•h
 et stelsel van Milieuprestatie met als kernelementen levenscyclusanalyse, milieuprofielen, de
Bepalingsmethode Milieuprestatie, de Nationale Milieudatabase, de rekenmethodiek en de
gevalideerde rekeninstrumenten, de milieuscores MPG en MKI;
•d
 e bouwregelgeving met de gestelde grenswaarde en de gebouwfuncties waarop het voorschrift van
toepassing is;
• de aspecten die de milieuscore bepalen en de onderlinge samenhang en verhouding tussen deze
aspecten;
•d
 e strategieën om de milieuprestatie te verbeteren;
• de keurmerken, labels en certificaten die specifiek de milieukwaliteit van een bouwproduct inzichtelijk
maken dan wel de milieukwaliteit tonen in verhouding tot de totale kwaliteit van het bouwwerk.
Al deze onderwerpen vormen te samen een abstracte werkelijkheid. Ter verduidelijking van de abstracte
informatie zijn veel onderwerpen voorzien van concrete voorbeelden, beschrijvingen van praktijkcases en
-projecten, opdrachten, oefeningen en verwijzingen naar relevante publicaties, video’s en podcasts.
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De keuze ervan is veelal arbitrair. Vanuit de gedachte ‘hoe concreter, hoe beter’ nodigen we de gebruikers
van het lesmateriaal uit om zo veel mogelijk concrete voorbeelden aan lesmateriaal toe te voegen. Onze
voorbeelden kunnen daarbij als referentie worden gebruikt.

Opbouw
Het lesmateriaal is ontwikkeld voor de 4-jarige opleidingen bouwtechniek van het MBO en het HBO.
Daarbij is uitgegaan van een opbouw in de opleiding waarbij in het eerste en tweede jaar een vastomlijnd
programma wordt afgewerkt. De kennis die wordt aangereikt, bestrijkt een breed scala aan onderwerpen,
is dientengevolge niet diepgaand en wordt gegeven in de vorm van presentaties, oefeningen en opdrachten.
In het derde en vierde jaar maken de studenten een verdiepingsslag en werken ze aan een specifiek onderwerp, project of thema. De verdiepingsfase wordt vaak door zelfstandig studeren en projectmatig onderzoek
gekenmerkt, terwijl de onderwerpen zeer uiteenlopend van aard kunnen zijn.

>

De lesbrief bestaat voornamelijk uit lesmateriaal dat bedoeld is voor de basisfase van de opleiding, bestaande uit powerpointpresentaties, opdrachten en oefeningen. Voor de docent is achtergrondinformatie
beschikbaar in de vorm van artikelen uit vaktijdschriften, digitale publicaties en verwijzingen naar relevante
websites, digitale video’s en podcasts. De presentaties zijn erop gericht de student alle aspecten van het
thema te laten zien en snelle handvatten mee te geven om zelf aan de slag te gaan met het maken van
een MPG-berekening.
Voor de verdiepingsfase van de opleiding is ervoor gekozen om een aantal specifieke onderwerpen te
belichten met behulp van een powerpointpresentatie en een factsheet. De powerpointpresentatie en de
factsheet geven de student kernachtige informatie over het hoe en wat van het onderwerp en bieden
handvatten voor eigen onderzoek en zelfstudie.
De specialistische onderwerpen zijn bedoeld voor de verdiepingsfase van de opleiding, maar kunnen
evenzeer in de basisfase worden aangeboden.

Didactiek
Uitgangspunt van de lesbrief is dat het materiaal in de basisfase door de docent wordt aangeboden in de
vorm van een presentatie.
Bij de basispresentaties wordt aan het einde van een sectie een sheet gepresenteerd met de eindtermen
van die sectie. De gedachte hierbij is dat bij die sheet de docent de studenten bevraagt en zo controleert of
de eindtermen zijn behaald.
De oefeningen en opdrachten van de lesbrief zijn niet in de powerpointpresentaties opgenomen. In deze
toelichting wordt hierna beschreven welke oefeningen en opdrachten in de lesbrief zijn opgenomen en tot
welke sectie van de presentatie zij behoren. Zo kan de docent zelf bepalen of de oefeningen en opdrachten
worden aangeboden en op welk moment (vooraf, tijdens of erna).
7

Lesbrief Milieuprestatie docententoelichting ( juni 2020)

In de verdiepingsfase van de opleiding (de tweede fase van de opleiding) is de student vaak zelfstandig op
zoek naar informatie. Om de student op weg te helpen bij het bestuderen van bepaalde thema’s zijn er
specifieke kennisblokjes ontwikkeld, namelijk:
• Adaptiviteit
• Bio-based materialen
• Hergebruik en recycling
• Losmaakbaarheid
• Milieuprestatie en Energieprestatie
De kennisblokjes bestaan uit een powerpoint-presentatie en een handreiking.

Inhoud en eindtermen
Lesmateriaal voor de basisfase

>

De basispresentatie is opgedeeld in de navolgende onderwerpen (powerpoint-secties):
• Inhoud, doel en eindtermen van de lessen Milieuprestatie
• Op weg naar een circulaire bouweconomie
• Strategische aanpak
• Regelgeving
• Het systeem van milieuprestatie
• Rekenen aan milieuprestatie
• De circulaire praktijk
• Het wordt anders
Na afloop van de sectie ‘Op weg naar een circulaire bouweconomie’:
• weet de student wat milieuprestatie is;
• kent de student de definitie van circulariteit;
• weet de student wat de relatie is tussen milieuprestatie en circulair bouwen;
• kent de student de achtergrond en de doelstelling van het plan ‘Nederland circulair in 2050;
• kent de student het verschil tussen een lineaire economie en een circulaire economie.
Na afloop van de sectie ‘Strategische aanpak’:
• kent de student een aantal strategieën om de milieubelasting van een bouwwerk te verminderen;
• kent de student de bedoeling en de werking van de 10R strategie;
• kent de student de aspecten van circulariteit en de functie van de CPG.
Na afloop van de sectie ‘Regelgeving’:
• weet de student dat de bouwregelgeving een eis aan de milieuprestatie stelt;
• kan de student in de bouwregelgeving de gestelde grenswaarde opzoeken;
• kan de student in de bouwregelgeving opzoeken welke gebouwfuncties en welke gebouwonderdelen
moeten voldoen aan de eis aan de milieuprestatie;
•w
 eet de student dat de grenswaarde aan de MPG drastisch zal worden verlaagd voor woningbouw en
dat de MPG-eis wordt uitgebreid naar andere gebouwfuncties.
8
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Na afloop van de sectie ‘Het systeem van milieuprestatie’:
• kent de student de onderdelen van het systeem van milieuprestatie;
• weet de student dat milieuprestatie gebaseerd is op levenscyclusanalyse;
• kan de student de verschillende fases van levenscyclusanalyse benoemen;
• weet de student dat de Bepalingsmethode de LCA meet aan de hand van milieueffecten;
• weet de student dat de milieueffecten zijn onder te verdelen in a)
uitputting van grondstoffen en b) emissies;
• weet de student dat de milieueffecten via een wegingsfactor worden omgezet in een 1-puntsscore;
•w
 eet de student dat er verschillende rekeninstrumenten bestaan waarmee de milieuprestatie van
een bouwwerk kan worden berekend.

>

Na afloop van de sectie ‘Rekenen aan milieuprestatie’:
• kent de student de relatie tussen MPG en MKI;
• weet de student welke data nodig zijn voor het maken van een MPG-berekening;
• weet de student met welke instrumenten een MPG/MKI berekening kan worden gemaakt;
• kan de student een MPG-berekening opstellen;
• kent de student de knoppen van de berekening om de MPG-score te kunnen verlagen;
• kan de student de MPG-score verlagen;
• is de student zich bewust van de relatie tussen milieuprestatie en andere technische voorschriften
en kwaliteitsaspecten;
• kan de student een bewuste materiaalkeuze maken;
• kan de student een MPG-taartdiagram lezen en analyseren;
• kent de student de mogelijkheden van de informatieve instrumenten NIBE-milieuclassificaties,
MRPI en Greenworks;
• k ent de student de weg in het oerwoud van termen, begrippen, regels en normen, organisaties,
keurmerken, certificaten en labels.
Na afloop van de sectie ‘De circulaire praktijk’:
• kent de student een aantal voorbeelden van circulaire producten, diensten en projecten;
• kan de student het circulaire aspect van de voorbeelden benoemen.
Na afloop van de sectie ‘Het wordt anders’:
• beseft de student dat het streven naar de circulaire bouweconomie leidt tot wezenlijk andere
bouwproducten, bouwprocessen, inkoopprocessen, organisatievormen, contractvormen;
• beseft de student dat het streven naar de circulaire bouweconomie een innovatieve aanpak vereist.

De presentatie is opgedeeld in onderdelen (in powerpoint secties genoemd). Elke sectie eindigt met
een sheet waarin de bovengenoemde eindtermen zijn opgenoemd. De sheet aan het eind is bedoeld om
de docent de gelegenheid te geven de studenten te bevragen om zo te controleren of de eindtermen zijn
bereikt.
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Milieuprestatie in ontwikkeling
Milieuprestatie als bepalingsmethode en als rekeninstrument is nog volop in ontwikkeling. In deze lesbrief
wordt aangegeven in welk opzicht de milieuprestatie in ontwikkeling is. Zo zal bijvoorbeeld de komende
jaren het milieuprofiel van bouwproducten worden uitgebreid van 11 naar 15 milieueffecten. Dergelijke
aanpassingen leiden tot nieuwe versies van de Nationale Milieudatabase (NMD) en de gevalideerde
rekensoftware. Bij het vaststellen van de MPG en MKI-score dient dan ook altijd de versie van de NMD
en de rekensoftware te worden vermeld.

De lesbrief is ontwikkeld in juni 2020. Het kabinet heeft aangekondigd om op 1 januari 2021 de eis aan
MPG voor woningen te verlagen naar 0,8. De lesbrief vermeldt het voornemen van het kabinet, maar kan
niet vooruitlopen op de aangekondigde wijziging. Indien de nieuwe eis in werking is getreden, dient u de
presentatie hierop aan te passen.
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Om in 2023 te kunnen starten met de ontwikkeling van de circulaire bouweconomie, is in de afgelopen
jaren discussie gevoerd over de invulling van het begrip circulair bouwen. Het resultaat van de discussie
vindt zijn weergave in de Lexicon Circulaire Bouw van Platform CB’23. De discussie over circulariteit heeft
geleid tot bijstelling van de gedachten met betrekking tot de functie en werking van milieuprestatie.
Momenteel wordt er nagedacht over de verdere ontwikkeling van de Bepalingsmethode Milieuprestatie,
waarbij aspecten als hergebruik, recyclebaarheid, losmaakbaarheid en adaptiviteit beter tot hun recht
komen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de MPG zal uitgroeien tot een soort van Circulariteitsprestatie Gebouw (CPG), zoals beschreven in basispresentatie.
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Presentaties
De lesbrief bevat een basispresentatie en verdiepingspresentaties.
De basispresentatie is opgedeeld in de navolgende secties
• Inhoud, doel en eindtermen van de lessen Milieuprestatie
• Op weg naar een circulaire bouweconomie
• Strategische aanpak
• Regelgeving
• Het systeem van milieuprestatie
• Rekenen aan milieuprestatie
• De circulaire praktijk
• Het wordt anders

>

De verdiepingspresentaties zijn:
• Adaptiviteit
• Bio-based materialen
• Hergebruik en recycling
• Losmaakbaarheid
• Milieuprestatie en Energieprestatie
In de onderwaterfunctie van de sheets is veelal een toelichting en relevante links met online websites
en publicaties opgenomen.
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Oefeningen en opdrachten
Voor de basisfase zijn enkele opdrachten en oefeningen opgenomen.
De oefeningen en opdrachten zijn gemaakt ter verduidelijking en verdieping van een bepaalde sectie van
de basispresentatie. In onderstaande tabel is aangegeven welke opdracht bij welke sectie hoort.

Opdracht

Behorende bij onderdeel /
powerpoint-sectie

01

Oefening levenscyclusanalyse

Het systeem

02

Vragen MPG & Bouwbesluit

Regelgeving

03

Opdracht verlagen MPG

Rekenen met milieuprestatie

04

Opdracht Circulaire Bouweconomie
en innovatie

Het wordt anders

>

In de basispresentatie zijn geen verwijzingen naar de opdrachten en oefeningen opgenomen. De docenten
kunnen naar eigen inzicht de oefeningen en opdrachten aan de studenten aanbieden.
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MPG-berekeningen
Om zelfstandig te oefenen met het maken en aanpassen van MPG-berekeningen bevat het lesmateriaal
een aantal referentieprojecten die in GPR software kunnen worden ingevoerd.
Ze zijn opgenomen in map “GPR-software referentiewerken”.
De referentieprojecten omvat grondgebonden woningen, een woonwagen, woongebouwen en kantoorgebouwen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in: all-electric, gas en warmtetoelevering.
Wij adviseren om bij de opdrachten de richtlijn “Optimaliseren MPG” mee te geven.

Voor het zelfstandig oefenen met de MPG en MKI kunnen ook andere rekeninstrumenten worden ingezet,
te weten:
• MPGcalc, https://dgmrsoftware.nl/producten/bouw-energie-en-brand/applicaties/
• MRPI-MPG software, http://www.mrpi.nl/free-tool/
• One Click LCA, https://www.oneclicklca.com/
• Dubocalc, https://www.dubocalc.nl/
Dubocalc is specifiek voor de GWW-sector ontwikkeld. De andere instrumenten worden gebruikt in de
B&U-sector.
De rekeninstrumenten werken met verschillende bestandsformaten. De met GPR-software gemaakte
referentieprojecten kunnen niet automatisch in de andere rekeninstrumenten worden ingelezen. Voor het
zelfstandig oefenen in het maken en aanpassen van een MPG-berekening is het zonder meer mogelijk
om gebruik te maken van de voorbeeld- en referentieprojecten van het betreffende softwarepakket. Het is
altijd mogelijk om in het betreffende softwarepakket een geheel nieuw project aan te maken. Voor het leren
invoeren van een woning in een MPG-berekening, kan van de invoergegevens van opdracht 3 worden
gebruik gemaakt, “MPG-gegevens rijwoning”.
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Onderwijsinstellingen kunnen bij GPR software een gratis licentie aanvragen via de site
https://www.gprsoftware.nl/onderwijs/.
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BREEAM

https://www.breeam.nl/

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de
duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De
Dutch Green Building Council (DGBC) heeft met hulp
van marktpartijen deze richtlijn geschikt gemaakt voor
de Nederlandse markt.

Dubocalc

https://www.dubocalc.nl/

Dubocalc is een softwaretool om de duurzaamheid en
milieukosten van ontwerpvarianten van GWW-werken te
berekenen.

Duurzaam
gebouwd

https://www.duurzaamgebouwd.nl/

Duurzaam Gebouwd is een landelijk kennisplatform op
het gebied van duurzaamheid.

GPR software

https://www.gprsoftware.nl/

GPR software meet duurzaamheid van woning- en
utiliteitsbouw. Het is webbased software voor iedere
bouwfase: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie.

Greenworks

https://www.greenworksacademy.nl/

Greenworks biedt een label voor duurzame bouwmaterialen.

Het groene brein

https://hetgroenebrein.nl/

Het Groene Brein ontwikkelt en verspreidt kennis over
de circulaire economie, waaronder de circulaire bouweconomie, door bedrijfsleven en wetenschap met elkaar
te verbinden.

MPGcalc

https://dgmrsoftware.nl/producten/
bouw-energie-en-brand/applicaties/

Windows-software van ingenieursbureau DGMR om een
MPG-berekening te maken.

MRPI-MPG
software

http://www.mrpi.nl/free-tool

MRPI-MPG software is ontwikkeld door de NVTB, die
de producenten en leveranciers van bouwmaterialen en
bouwproducten vertegenwoordigt.

Nationale
Milieudatabase

https://milieudatabase.nl/

Algemene informatie over milieuprestatie en over de
bepalingsmethode en de rekeninstrumenten.

NIBE milieuclassificaties

https://www.nibe.info/nl

NIBE milieuclassificaties geeft een waardering van bouwmaterialen en bouwproducten op basis van LCA.

One Click LCA

https://www.oneclicklca.com/

MPG-software uitgegeven door Bionova. Is geschikt voor
BREEAM-certificering.

Platform CB’23

https://platformcb23.nl/

Platform maakt uniforme afspraken over begrippen en
instrumenten m.b.t. circulair bouwen: Lexicon Circulaire
Bouw, Leidraad Paspoort voor de Bouw, Leidraad Meten
van Circulariteit

Rijksoverheid

https://www.rvo.nl/onderwerpen/
duurzaam-ondernemen/
circulaire-economie

Informatie van de rijksoverheid over circulariteit en
specifiek over circulair bouwen. De site heeft ook een
subsidiewijzer.

Transitieteam
Circulaire
Bouweconomie

https://circulairebouweconomie.nl/

Het Transitieteam CBE is een samenwerkingsverband van
overheid en bedrijfsleven en functioneert als aanjager van
de CBE. De site biedt brede en praktische informatie over
circulariteit en verwijst naar relevante publicaties.
14
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Publicaties, video’s en podcasts
Publicaties
Zelfstandige publicaties of pagina’s van websites waarnaar in de presentaties wordt verwezen

Op weg naar een circulaire bouweconomie
•K
 limaatplan 2021-2030, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/documenten/beleidsnotas/2020/04/24/
klimaatplan-2021-2030

• Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2019
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/documenten/rapporten/2019/02/08/
uitvoeringsprogramma-2019-2023
•L
 exicon Circulair Bouw, Platform CB’23, 2020,
https://platformcb23.nl/downloads
• Kenniskaart - Hoe circuleren materialen in een circulaire economie? Het Groene Brein,
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/circulatie-materialencirculaire-economie/
• Circular Economy, Principals for Building Design, European Commission, 2020
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39984

Strategische aanpak
•K
 ernmethode voor het meten van circulariteit in de bouw, Platform CB’23, versie 1.0 – 2019
https://platformcb23.nl/downloads
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•N
 ederland circulair in 2050, ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van
Economische Zaken, 2016
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/documenten/rapporten/2016/09/14/
bijlage-1-nederland-circulair-in-2050

Lesbrief Milieuprestatie docententoelichting ( juni 2020)

Regelgeving
•B
 ouwbesluit 2012
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwbesluit-2012
•O
 nderzoek ‘Bepaling kwaliteitsniveaus milieuprestatie van woonfuncties’, W/E adviseurs, 2014
https://www.bwtinfo.nl/nieuws-download/298/bepaling-kwaliteitsniveaus-milieuprestatievan-woonfuncties-we-adviseurs-dd-14-november-2014.pdf
• Eindrapport onderzoek t.b.v. aanscherping MPG-eis, W/E adviseurs, 2019
https://milieudatabase.nl/wp-content/uploads/2019/10/Eindrapport-%E2%80%98Inzicht-in-hetkwaliteitsniveau-bij-nieuwbouw-anno-2020-van-woningen-en-woon-en-kantoorgebouwen%E2%80%99-t.b.v.-afweging-aanscherping-grenswaarden-MPG.pdf

Het systeem van milieuprestatie
•B
 epalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken, versie 3.0, 2019
https://milieudatabase.nl/milieuprestatie/bepalingsmethode/

>

• Rekeninstrumenten Milieuprestatie
https://milieudatabase.nl/milieuprestatie/rekeninstrumenten/
• Wat is LCA, RIVM,
https://www.rivm.nl/life-cycle-assessment-lca/wat-is-lca
•L
 evenscyclusanalyse – LCA, Suspro Sustainability Professionals, 2011
https://docplayer.nl/451147-Levenscyclusanalyse-lca.html
• Inleiding tot levenscyclusanalyse, WTCB, 2018
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/spreker2_TOTEM_17april2018_LCA_
LisaWastiels.pdf
• Inkopen met de milieukostenindicator, PIANOo, 2019
https://www.pianoo.nl/nl/document/17703/inkopen-met-de-milieukostenindicator
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Rekenen aan milieuprestatie
•G
 ids Milieuprestatieberekeningen, Stichting Bouwkwaliteit,2017
https://milieudatabase.nl/wp-content/uploads/2019/05/Gids_milieuprestatieberekening_V2.1-1.pdf
•M
 aterialisatie referentiebouwwerken, W/E adviseurs, 2019
https://milieudatabase.nl/milieuprestatie/milieuprestatieberekening/

De circulaire praktijk
• Handvat duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven, Bouwend Nederland
en Stimular, 2019
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/circulair-bouwen
•C
 irculaire producten en diensten
https://circulairebouweconomie.nl/topic/producten-diensten/

>

•V
 oorbeeldproject Kantoorgebouw De Walvis Amsterdam
https://milieudatabase.nl/voorbeeldprojecten-met-een-hoge-milieuprestatie/
• Voorbeeldproject Atlas TU Eindhoven
https://milieudatabase.nl/atlas-outstanding-gebouw-van-de-tu-eindhoven/

Het wordt anders
•D
 uurzaam inkopen in het inkoopdomein GWW, Rijkswaterstaat
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/duurzaaminkopen/index.aspx
• Voor Rijkswaterstaat is duurzaam inkopen geen vrijblijvende zaak, 2030 is morgen
https://milieudatabase.nl/voor-rijkswaterstaat-is-duurzaam-inkopen-geen-vrijblijvendezaak-2030-is-morgen/
•M
 ilieulijst MIA/VAMIL
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mia-vamil/milieulijst-miavamil/milieulijstmiavamil-algemene-informatie
•B
 epaling van de milieuprestatie van te renoveren of te transformeren gebouwen
https://milieudatabase.nl/wp-content/uploads/2019/05/Rapport_Addendum_
bepalingsmethode_milieuprestatie_renovatie_en_transformatie_.pdf
17
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•P
 roject Afsluitdijk minder gebruik van beton door nieuwe vormgeving
https://milieudatabase.nl/project-afsluitdijk-minder-gebruik-van-beton-door-nieuwe-vormgeving/
• F ietsbrug van bio-based composiet
https://milieudatabase.nl/fietsbrug-van-bio-based-composiet/
• Utrecht bouwt aan grote grondstoffenbank voor hergebruik sloopafval
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2025047/
• Een paspoort krijgt pas waarde bij de toepassing ervan
https://milieudatabase.nl/een-paspoort-krijgt-pas-waarde-bij-de-toepassing-ervan/

Video’s
Video’s waarnaar in de presentaties wordt verwezen

>

Op weg naar een circulaire bouweconomie
•N
 ederland circulair in 2050, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=e56GK-16YKE&
•D
 o you know all 17 SDGs? United Nations, 2018
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=0XTBYMfZyrM&feature=emb_logo
• Biobased Economy to a next level, Ministerie van Economische Zaken
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/biobased-economy

Het systeem van milieuprestatie
•N
 ationale Milieudatabase
https://www.youtube.com/watch?v=_4tp-vHAllI

De circulaire praktijk
• Alliander Duiven
https://www.youtube.com/watch?v=-dIrZ7ocRzs
18
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Het wordt anders
•H
 oe duurzaam zijn gebouwen in de toekomst?
https://www.youtube.com/watch?v=XsQafvJVYus
•H
 oe slim is het gebouw van de toekomst?
https://www.youtube.com/watch?v=OVM6xgqQTKE
• De toekomst van slim ontwerpen, kunstmatige intelligentie
https://www.youtube.com/watch?v=cNw1VG6s3-M

Podcasts circulair Bouwen

>

•B
 NR-radio, Big five circulaire bouw
https://www.bnr.nl/search?q=big+five+circulaire+bouw
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