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01.01  INTRODUCTIE

In één jaar tijd hebben we als Nederlanders te maken gehad met hevige overstromingen 
(Valkenburg ’21), een officieel nationaal watertekort (sinds 13 juli ’22) en bosbranden op je 
vakantieadres in Frankrijk waardoor je je camping moest ontvluchten ( juli ’22). De gevolgen 
van klimaatverandering worden steeds tastbaarder. Iets wat tot op heden onmogelijk leek 
in een land dat wordt beschreven als ‘kikkerland’. We kunnen klimaatverandering niet meer 
tegengaan, maar het nog wel afremmen. 

De klimaatcrisis is ontstaan door ondoordachte consumptie dat resulteert in overmatige 
uitstoot van broeikasgassen en uitputting van grondstoffen op aarde. Al decennia lang 
proberen we dit tegen te gaan, met deels een positief resultaat, maar nog lang niet 
voldoende. Zo is het ons gelukt om ondanks de populatiegroei en toename van welvaart 24% 
minder uit te stoten ten opzichte van 19901. Maar ondanks de grote inzet van vele partijen, ligt 
Nederland niet op koers om 49% CO2 te reduceren t.o.v. 1990 . Het IPCC (International Panel of 
Climate Change) waarschuwt dat de mondiale klimaatdoelen niet voldoende zijn om binnen 
de 1,5 tot 2 graden opwarming te blijven. 

De zeespiegel stijgt.
Het land klinkt in. Dit maakt Nederland vatbaar. Van de totale landoppervlakte is 60% 
gevoelig voor overstromingen: 26% ligt onder de zeespiegel, 34% van het landoppervlakte wat 
daarboven ligt kan te maken krijgen met overstromingen vanuit rivieren of meren2. Denk aan 
Valkenburg vorig jaar. Maar overstromingen is niet het enige waar we rekening mee moeten 
houden. De zeespiegelstijging zorgt ervoor dat er meer zeewater landinwaarts komt. 

Hierdoor wordt het grondwater zout. Dit resulteert in verzilte grond en op verzilte grond 
is reguliere landbouw moeilijk. Deze ontwikkeling samen met de toename van droogte en 
extreem weer geeft de voorspelling dat we wereldwijd 60% minder kunnen oogsten dan nu. 
Deze reductie zorgt voor schaarste aan voedsel, (nog meer) hongersnood en uiteindelijk voor 
een verslechtering van de wereldwijde gezondheid van mens en dier. 

Er is helaas niet één oplossing om maximaal te voorkomen dat we klimatologische 
kantelpunten bereiken, onze aarde leefbaar houden en niet vervallen in een ecologische 
én economische crisis die we ons niet kunnen voorstellen. Het meest complexe en urgente 
vraagstuk waar de mens ooit voor heeft gestaan vraagt een veelvoud aan oplossingen. Eén 
van deze oplossingen is het gebruik van een ander kompas. Het andere kompas noemen wij 
carbon budget denken en vindt steeds meer medestanders in de maatschappij.

Gezien het feit dat de gebouwde omgeving wereldwijd verantwoordelijk is voor ruim een 
derde (39%) van de uitstoot van broeikasgassen3, is het van cruciaal belang dat professionals 
in de bouwsector hun rol begrijpen bij het verminderen van de carbon footprint van de sector. 
Het is daarom belangrijk in te laten zien hoe deze uitstoot tot stand komt, hoe de bouwsector 
een carbon sink (CO2-negatief) zou kunnen zijn en welke condities daarvoor nodig zijn.

 ¹Klimaatnota 2021. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 ²De Nederlandse financiële sector veilig achter de dijken? (2017) – De Nederlansche Bank
 ³United Nations Environment Programme (2020). 2020 Global Status Report for Buildings and    
Construction: Towards a Zero-emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector. Nairobi.

HOUSTON WE HAVE 
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01.02  CLIMATE TIPPING POINTS
Maar wat betekent die 1,5°C opwarming nou echt voor ons? Het is niet zo dat de wereld in  
één keer zal vergaan zoals bij de Big Bang, maar de gevolgen ervan zullen we op grote schaal 
merken. Zeker omdat we rond deze klimaatopwarming te maken krijgen met zogeheten 
climate tipping points, oftewel een klimaatomslagpunt. Een climate tipping point is waar 
een kleine verandering een groot verschil maakt en de toestand of het lot van een systeem 
verandert4. Kantelpunten zijn een soort drempelfenomeen. In de systeemtheorie (en aard- en 
milieuwetenschappen) is een drempel een grens die verschillende gedragingen of toestanden 
(kwalitatief verschillende omstandigheden) van een systeem scheidt. Kantelpunten zijn 
drempels (maar niet alle drempels zijn kantelpunten) die resulteren in snelle of abrupte 
toestandsveranderingen ten opzichte van de beschouwde tijdschaal. Dit geldt ook voor de 
negen klimaatomslagpunten. Hieronder zijn de verschillende omslagpunten weergegeven. 

Er is te zien dat we omslagpunten bereiken in het smelten van ijskappen wat resulteert in 
zeespiegelstijging tot 7 meter hoog en extra vrijkomende broeikasgassen die zijn opgeslagen 
in het ijs (permafrost). Aanvullend vinden er ‘circulation changes’ plaats, wat wil zeggen 
dat door toename van broeikasgassen het klimaat verandert, denk hierbij aan extreme 
weersomstandigheden als hevige regenval of juist uitdroging waardoor de kwaliteit van onze 
(land) bouwgrond aanzienlijk verslechterd. Als laatste vindt er een ‘biome shift’ plaats, wat 
effect heeft op de biodiversiteit. Door de verandering van het klimaat kunnen ecosystemen 
niet meer blijven functioneren zoals ze eerder deden. Dit resulteert in grote verliezen in 
biodiversiteit. We zullen er alles aan moeten doen om deze tipping points niet te bereiken. 

⁴ https://www.carbonbrief.org/explainer-nine-tipping-points-that-could-be-triggered-by-climate-change/

Figuur 1: Climate tipping points (bron: carbon brief)

“We krijgen te 
maken met een 
klimaatomslagpunt.’’
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Ons huidige kompas betreft het werken met reductiedoelstellingen. Om de 
klimaatdoelstelling van maximaal 1,5 °C opwarming te halen hebben de regeringspartijen 
het klimaatdoel in het coalitieakkoord opgeschroefd naar 60% minder CO2-uitstoot in 2030 
t.o.v. 19905. In 2035 wordt de uitstoot verlaagd met 70% en in 2040 met 80%. In 2050 zou 
Nederland volledig klimaatneutraal moeten zijn. Dit lijken op het eerste gezicht ambitieuze 
reductiedoelstellingen, maar schijn bedriegt. 

Het IPCC becijferde hoeveel CO2 er wereldwijd in de atmosfeer kan worden vrijgegeven om 
onder de 1,5 °C opwarming van de aarde te blijven. Het resterende mondiale CO2-budget is 
400 miljard ton (400 Gigaton) vanaf het begin van 2020. We leven echter in 2022, waardoor 
er nog een mondiaal CO2-budget overblijft van ~320 gigaton door de mondiale uitstoot van 
2020 en 2021. Bij het specificeren van deze abstracte getallen naar Nederland hanteren wij 
het 1,5 °C CO2-budget, zoals ook omschreven in het coalitieakkoord6: “Daarom streven we de 
klimaatdoelstelling van maximaal 1,5 °C van het Klimaatakkoord van Parijs na”.

Er zijn diverse mogelijkheden om het carbon budget voor een land te berekenen. Waar 
sommige van mening zijn dat (i) ontwikkelingslanden meer recht hebben omdat zij in het 
verleden minder hebben uitgestoten en nog een ontwikkeling door moeten maken, zijn er 
ook partijen die vinden dat (ii) het gebruik van BNP de leidraad moet zijn (iii) of het huidige 

aandeel CO2 van het land. Tot slot is een manier uit te gaan van (iv) het inwonersaantal. Wij 
hanteren het inwonersaantal, zoals de Paris Proof Embodied Carbon rekenprotocol7, omdat dit 
een breed gedragen methode is en wij zodoende eenduidigheid in cijfers behouden.

CO2 BUDGET

Figuur 2 (zie volgende pagina) laat de kern zien van carbon budget denken. Het laat 
het carbon budget van Nederland zien en wat hiermee gebeurt wanneer we de 
reductiedoelstellingen uit het coalitieakkoord halen. Het mondiale CO2-budget van 2022 
(~320 Gton) is op basis van inwonersaantal doorgerekend naar Nederland, wat resulteert 
in een resterend CO2-budget van 712 Mton. Hierna is de CO2-uitstoot van 2022 tot en met 
2050  geëxtrapoleerd op basis van gestelde doelen in het coalitieakkoord. Dit laat zien dat 
ons 1,5 °C carbon budget voor Nederland in 2027 op is, zelfs als we de reductiedoelen van het 
kabinet halen. Een rekenkundige kanttekening moet hierbij geplaatst worden. We rekenen 
hier namelijk met het ‘ruimere’ budget. Het zou namelijk eerlijker zijn om het mondiale 
budget van 2020 (~400 Gton) direct door te rekenen naar Nederland, waarna de werkelijke 
Nederlandse uitstoot van 2020 en 2021 er vanaf wordt getrokken. Dit zou resulteren in een 
Nederlands CO2-budget vanaf 2022 van 566 Mton.

Het laat ook zien dat ons huidige beleid een min of meer lineaire afname van CO2-uitstoot 
kent, terwijl beredeneerd vanuit carbon budget voor 1,5 °C er een exponentiele afname nodig 
is. Met de huidige reductiedoelstellingen koersen we dus al af op een 2 graden scenario en 
nemen we een onherroepelijke afsmelting van de ijskappen van Groenland en 
West-Antarctica voor lief8.

⁵ EU Monitor; https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vlox7vefiizg?ctx=vh8lnhrouwy0
⁶Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ | Publicatie | Rijksoverheid.nl
⁷https://www.dgbc.nl/publicaties/de-berekening-achter-paris-proof-materiaalgebonden-emissies-49  
⁸Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points | Science

WE STUREN MET HET 
VERKEERDE KOMPAS
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“We nemen afsmelting van de 
ijskappen van west-groenland en 
antartica voor lief.’’

Alba Concepts  |  Bouwen binnen CO2-budget 5



←  terug naar inhoudsopgave

155 144 134 125 116 108 100 93 88 83 79 74 70 66 61 56 52 48 44 33 25 19 14 10 8 6 4 3 0

712

556

412

278

153

37

-71

-172

-265

-353

-436

-515

-589

-659

-725

-786

-843
-895

-943
-987

-1020
-1045 -1064 -1078 -1088 -1096 -1102 -1106 -1110

-1500

-1000

-500

0

500

1000

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

CO
₂ (

M
T)

JAARTAL

1,5 °C CO₂-budget en 
CO₂-uitstoot Nederland

CO₂-uitstoot CO₂-budget (1,5 °C) Nullijn

Overschrijding 1,5 °C 
scenario

Resterend 1,5 °C 
CO₂-budget

Geprognotiseerde CO2-uitstoot op basis van gestelde 
doelen in coalitieakkoord:
- 60% in 2030 t.o.v. 1990
- 70% in 2035 t.o.v. 1990
- 80% in 2040 t.o.v. 1990
- 100% in 2050 t.o.v. 1990

Alba Concepts

1,5 °C budget 
overschrijding

1,7 °C budget 

1,5 °C 

712 Mt

1,7 °C 

1379 Mt

2 °C 

2402 Mt

2022: CO2-budget Nederland

60% reductie t.o.v. 
1990
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Figuur 2: CO2-budget Nederland vanaf 2022
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02.01  WE SLAAN DE PLANK MIS 
Met de huidige reductiedoelstellingen slaan we dus de plank mis, aangezien het doel van 60% 
CO2-reductie in 2030 bij lange na niet genoeg is om binnen 1,5 graad te blijven. Het probleem 
is dus niet alleen dat we niet op koers liggen, we gebruiken ook nog eens het verkeerde 
kompas. 

Bouwopgave
Om het carbon budget denken te relateren aan de bouwopgave is het nodig om 
het Nederlands CO2-budget door te rekenen naar de bouw- en vastgoedsector. De 
materiaalgebonden emissies betreffen 11% van de mondiale CO2-uitstoot9. 
Als we dit aandeel aanhouden voor Nederland (wat een rekenkundige aanname is door 
gebrek aan onderzoek binnen Nederland), resulteert dit in een CO2-budget van 78 Mton  voor 
de totale bouw- en vastgoedsector, waar zowel woning- en utiliteitsbouw (B&U) als de grond-, 
weg- en waterbouw (GWW) onderdeel van uitmaken. Op basis van economisch aandeel is 
het budget voor enkel woningbouw nog maar 18 Mton. Als we de bouwopgave van 900.000 
woningen zouden bouwen volgens huidig bouwbesluit, zouden we op ruim 45 Mton uitstoot 
komen. Bijna het drievoudige van ons budget!’

 

Figuur 3: CO2-budget anno 2022 van mondiaal naar Nederlandse woningbouw gerelateerd aan 
materiaalgebonden emissies

Anders bouwen
Het is dus cruciaal om écht anders te gaan bouwen. Met de huidige reductiedoelstellingen 
blijft het mogelijk om hetzelfde te blijven bouwen, maar net iets minder vies, al dan niet 
gecompenseerd door het planten van een paar bomen. 

Dat betekent dat de politiek over 5 jaar tot de conclusie komt dat het te langzaam gaat en we 
radicaal moeten ingrijpen – zoals nu met stikstof gebeurt – of dat de rechter simpelweg de 
bouwprojecten stillegt waar teveel CO2 wordt uitgestoten. 

Dat kunnen we voor zijn door écht anders te gaan bouwen. Sterker nog, de bouwsector kan de 
grootste aanjager van een regeneratieve samenleving worden. Onder regeneratief verstaan 
wij in dit kader – in elk geval – een CO2-negatieve sector, die dus meer CO2 opslaat dan 
uitstoot. 

“de bouwsector kan de grootste 
aanjager van een regeneratieve 
samenleving worden.”

Opgave
Eén van de transities die hiervoor nodig is in de bouwsector betreft de materialentransitie. 
De basis hiervan vatten wij samen in het carbon based design raamwerk. Dit raamwerk is 
al eerder opgesteld door het RVO, Cityförster en de Circulaire Bouweconomie10. Dit relatief 
nieuwe raamwerk zorgt ervoor dat een (nieuw) bouwwerk binnen het CO2-budget blijft.

⁹https://architecture2030.org/why-the-building-sector/
IEA, Global Status Report for Buildings and Construction (2019) 
¹⁰Carbon Based Design – Onderzoek naar de milieu-impact van de woningbouw (2022) – Rijksdienst voor ondernemend
Nederland, Cityförster en De Circulaire Bouweconomie

CO2-budget tot 2050
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02.02 DE MENS 
MAAKT TRANSITIE

Om de transitie van lineaire en CO2-intensieve sector naar 
een circulaire en regeneratieve sector mogelijk te maken 
zijn koplopers hard nodig, begeesterde mensen die ruimte 
creëren en pionieren. Inhoudsgedreven mensen die al 
jaren geleden anders zijn gaan denken over de opgave, 
zien daardoor de oplossing voor zich en kunnen zich niet 
voorstellen dat anderen het niet begrijpen. Koplopers lopen 
daardoor vaak (te) ver voor de troepen uit en het is vaak 
eenzaam. Dit zien we ook in onze sector. Koplopers die al 
decennia werken aan biobased bouwen zoals de mensen 
betrokken bij VIBA (Vereniging van Integrale Bio-Logische 
Architectuur). Deze vereniging houdt zich sinds 1976 al 
bezig met bouwen op een ‘bio-logische’ manier. Peter 
Schmid (emeritus professor TU/e) en Renz Pijnenborg 
(architect) zijn zo’n beetje de grondleggers in Nederland 
van ecologisch biobased bouwen, al sinds het rapport 
van de club van Rome in 1972. Maar ook Peter Fraanje 
(gepromoveerd in 1990 op biobased bouwen) is een mooi 
voorbeeld van een inhoudsgedreven koploper. Rens Borgers 
van Ecobouw Salland trok als één van de eerste biobased 
bouwen uit de ‘zelfbouw sfeer’. Michel Baars is ook bij 
uitstek een koploper met New Horizon. Uiteraard zijn deze 
voorbeelden niet volledig en doen we anderen hiermee 
tekort.

De veranderingen die in deze fase plaatsvinden zijn over het 
algemeen op zeer kleine schaal en er is nog geen sprake van 
een systeemverandering. Voor opschaling zijn verbinders 
nodig die bruggen kunnen bouwen tussen ideeën, projecten 
en mensen. Ze koppelen het oude en het nieuwe aan elkaar. 
DGBC, The New Builders, Duurzaam Gebouwd, Holland 
Contech & Proptech en Holland Houtland zijn goede 
voorbeelden van verbinders. 

Door deze verbindingen ontstaan de bouwers (early 
adopters) die de ideeën en initiatieven van koplopers zijn 
gaan kopiëren of als inspiratie gebruiken om het nog beter 
te doen en opereren op grotere schaal dan koplopers. 
Voorbeelden van dit soort bouwers zijn er genoeg, een 
willekeurige selectie: Jan Walbrecht van Strotec, Biense 
Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma, Onno dwars 
van Ballast Nedam, Gert van Vught van Sustainer, Joris 
Boers van Lister Buildings. We bevinden ons met de 
materialentransitie nu in deze fase. Het aantal initiatieven 
van early adopters groeit.

Een ondergewaardeerde, maar onmiskenbaar belangrijke 
schakel in een transitie zijn slopers. Bouwers zijn bezig 
met het nieuwe duurzame systeem opbouwen en slopers 
houden zich bezig met het afbreken van het oude niet-
duurzame systeem. Zonder slopen wordt alle ruimte nog 
steeds ingenomen door oude wetten, regels en instituties. 

Het kantelpunt van een transitie ligt volgens 
transitiewetenschap rond de 25%. Dus als 25% van de 
massa werkt volgens het nieuwe duurzame systeem, zal 
de resterende 75% vele malen sneller volgen. Dit wordt ook 
wel het social tipping point genoemd. Dit kantelpunt wordt 
sneller bereikt onder invloed van kantelaars. Zij kunnen 
goed omgaan met weerstand, zijn strategisch sterk, hebben 
het vermogen om mensen te mobiliseren en kunnen 
een beweging op gang brengen. Zo ontstaat ‘een nieuw 
normaal’. Voorbeelden hiervan zijn de Gideonsbeweging 
en The 2B Collective, maar ook het houtbouw convenant 
van MRA en het Paris Proof Embodied Carbon initiatief van 
DGBC dragen bij aan het bereiken van het kantelpunt. 

Koplopers, verbinders, bouwers, slopers en kantelaars 
werken aan een nieuw duurzaam systeem. Om het peloton 
(de massa) te bereiken is het belangrijk dat de zij zien en 
leren dat het anders kan én dat dit juist zekerheid geeft om 
op lange termijn bestaansrecht te houden. Daarbij is het 
belangrijk dat de juiste condities worden gecreëerd om het 

oude niet-duurzame systeem af te breken en het nieuwe 
duurzame systeem op te bouwen. Hoofstuk 5 gaat hier 
verder op in.

Tot slot een groep die liever zelf niet in de spotlights 
staan, maar op hun manier wel bijdragen. Dit zijn volgers, 
zij observeren en creëren een beeld van wat normaal of 
passend is. Het zijn medestanders en meedenkers. Ze 
steunen vanuit een hoger doel en opereren eerder op de 
achtergrond, zien waar gaten vallen en vullen die op.

Alba Concepts  |  Bouwen binnen CO2-budget 8
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VERANDERING
Het is duidelijk dat verandering nodig is, en we hebben goed nieuws, verandering kan 
ogenschijnlijk snel gaan. De kracht van het peloton kan zorgen voor een fundamentele 
verandering in hoe wij denken en doen, doordat zij zorgen dat het sociale kantelpunt van 25% 
bereikt wordt11. Dit laten diverse voorbeelden zien. Kijk maar naar de bekende foto’s waarin de 
enorme snelheid van de transitie van een paard naar auto duidelijk wordt (figuur 4 en 5).

Zonnepanelen
De snelheid waarin zonnepanelen momenteel worden geplaatst op daken is ook een mooi 
voorbeeld. Om te komen tot de huidige versnelling zijn er condities gecreërd om het plaatsen 
van zonnepanelen te bevorderen, zoals de salderingsregeling. Daarnaast kent de zonnepaneel 
een indrukwekkelde technologische ontwikkeling (prijs per Wp is gedaald van 4,75 in 2007 
naar rond de 1,50 in 2022). Een ondergewaardeerd aspect van een dergelijke transitie betreft 
gedrag en sociale normen. Als je nu nog geen zonnepanelen hebt, ben je een dief van je eigen 
portemonnee. 

Sociale kantelpunt: Momenteel zitten we rond de 1 op 5 huishoudens met zonnepanelen, de 
overige 80% zal in een veel sneller tempo volgen dan de tijd dat het geduurd heeft om tot de 
20% te komen, omdat het sociale kantelpunt bijna bereikt is.

De verandering naar denken in CO2-budgetten en het bouwen binnen 1,5 °C CO2-budget kent 
dezelfde drie aspecten, namelijk (i) beleid en politiek, (ii) technologische ontwikkeling en (iii) 
gedrag en sociale normen. 
Een voorbeeld van beleid en politiek (i) is het aanscherpen van de MPG. Een technologische 
ontwikkeling (ii) betreft bijvoorbeeld isoleren met lisdodde als grondstof of urban 
mining van beton. Elkaar aanspreken op de CO2-footprint van een gebouw, maar ook de 
intentieverklaringen voor het Paris Proof Embodied Carbon12  van DGBC kunnen we scharen 
onder gedrag en sociale normen (iii). 

 ¹¹Centola, D., Becker, J., Brackbill, D., & Baronchelli, A. (2018). Experimental evidence for tipping    
points in social convention. Science, 360(6393), 1116-1119.
 ¹² https://www.dgbc.nl/buildinglife-206

CARBON BASED DESIGN

03

Figuur 4: Jaar 1900 5th avenue in New York City, 
geen auto te bekennen

Figuur 5: jaar 1913 5th avenue New York City, 
geen paard meer te bekennen
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CARBON BASED DESIGN RAAMWERK 
Om de transitie in de bouwsector te helpen stellen wij het carbon based design raamwerk 
voor. Deze manier van denken is al eerder opgesteld door het RVO, cityförster en de circulaire 
bouweconomie13. Dit relatief nieuwe raamwerk zorgt ervoor dat een (nieuw) bouwwerk 
binnen het CO2-Budget blijft. Het is te vergelijken met het trias energetica model, maar dan 
voor materialen. De drie onderdelen (i) preventie, (ii) waardebehoud en (iii) waardecreatie 
zouden bestempeld kunnen worden als ‘trias materialica’. Wij kiezen ervoor om carbon based 
design als formulering te hanteren, omdat hierbij nadrukkelijk het CO2-budget centraal staat.  
Het carbon based design geeft handvatten om binnen carbon budget te blijven. 

Preventie
Niet bouwen is in het kader van CO2-budget denken de beste oplossing. Door dit vooraan te 
plaatsen in het denkraam, worden we uitgedaagd om na te denken over andere manieren 
om te voorzien in woonbehoefte dan direct te gaan bouwen. Bijvoorbeeld door wet- en 
regelgeving binnen de overheid en bancaire sector te veranderen, kunnen er tot wel 400.000 
woningen vrijkomen14. In hoofdstuk 04.01.01 gaan wij hier dieper op in. 

Waardebehoud
Afhankelijk van wat er beschikbaar is moet er op een nieuwe wijze ontworpen worden. 
Tegenwoordig wordt er eerst nagedacht over een ontwerp en vervolgens gezocht naar 
materialen om dit te verwezenlijken. Maar door de focus te leggen op het ontwerp en niet 
op wat beschikbaar is, is de kans groot dat er vooral nieuwe materialen nodig zijn om het 
ontwerp te realiseren. Door te ontwerpen vanuit bestaande bouwwerken en -materialen, 
verleg je het startpunt en creëer je ruimte voor hergebruik in je ontwerp. Deze omschakeling 
vergt creativiteit, maar hoeft niet te leiden tot kwaliteitsverlies. Deze manier van denken 
kan toegepast worden op twee niveaus; (i) gebruik maken van bestaande bouwwerken of 
(ii) nieuwe bouwwerken creëren met bestaande materialen. Hoewel wij deze niveaus apart 
benoemen, is de meest optimale vorm natuurlijk een bestaand bouwwerk verrijken met 
bestaande materialen tot een nieuw(e) gebouw(functie). 

Waardecreatie 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een bestaand bouwwerk en/of -materialen, zijn er 
hoogstwaarschijnlijk nog nieuwe materialen nodig. Hoewel we in de toekomst graag willen 
werken met zo veel mogelijk secundaire materialen, is dat nu nog niet realistisch door gebrek 
aan aanbod. Maar men heeft wel invloed op de type nieuwe materialen in het ontwerp. Dit 
geldt des te meer wanneer er tóch wordt gekozen voor nieuwbouw. Om binnen CO2-budget 
te blijven is het noodzakelijk om te borgen dat de nieuw in te brengen materialen biobased of 
zogeheten low embodied carbon materialen zijn; oftewel een minimale hoeveelheid CO2-
uitstoot (of zelfs opslag) hebben tijdens de productie. Denk hierbij aan biobased producten 
als houten constructies, vezelhennep isolatie of low embodied carbon producten als minerale 
steenstrips in plaats van traditionele bakstenen.  
 

 ¹³Carbon Based Design – Onderzoek naar de milieu-impact van de woningbouw (2022) – Rijksdienst voor 
ondernemend Nederland, Cityförster en De Circulaire Bouweconomie
  ¹⁴https://www.socialevraagstukken.nl/de-woningnood-is-een-luxeprobleem/
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POTENTIE
In dit hoofdstuk bespreken we de potentie van carbon based design en doen we een poging 
cijfermatig te onderbouwen waarom de bouw- en vastgoedsector van lelijk eendje kan 
transformeren tot zwaan. Het vraagt echter vervolgonderzoek om deze potentie in CO2 goed 
te kunnen onderbouwen.

CARBON BASED DESIGN MOGELIJKHEDEN
In figuur 7 zie je de carbon based design mogelijkheden in het bouwproces. Dit maakt 
duidelijk dat onze natuurlijke reactie om direct nieuwe woningen bij te gaan bouwen haaks 
staat op het carbon based design denken. In navolgende subhoofdstukken zullen we per 
onderdeel van carbon based design ingaan op wat het betekent, welke potentie het heeft en 
dragen we aan aantal voorbeelden aan.

04.01  PREVENTIE

04.01.01 NIET BOUWEN
In Nederland hebben we gemiddeld 65 vierkante meter woonoppervlak per persoon, 
alleenwonenden zelfs 88 m2. Een Duitser of Vlaming heeft gemiddeld slechts 47 m2 
woonruimte tot zijn beschikking15. 

Een bijzonder fenomeen is dat 40% van alle huizen in Nederland wordt bewoond door 
maar één persoon. Naast het bijbouwen van huizen is het volgens deskundigen dan ook 
mogelijk om het huizentekort terug te dringen door samenwonen te stimuleren. Krijn 
van Beek, redacteur sociale vraagstukken, betoogt in zijn analyse ‘We kunnen de crisis op 
de woningmarkt gewoon oplossen’16 dat het tekort aan woningen het gevolg is van een 
overheidsbeleid dat mensen dwingt om alleen te wonen. 

POTENTIE CARBON BASED 
DESIGN

04

Figuur 7: Opportunities to reduce embodied carbon across all project phases. Bron: 
Churkina, G. et al. (2020). Decarbonizing construction. Buildings as a global carbon sink. 
Aangepast Alba Concepts (2022)
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Niet bouwen: Simpel gesteld gaat niet bouwen erom dat we niet extra woningen hoeven te 
bouwen. Dit is ingegeven door de overtuiging dat de oplossing niet gevonden moet worden 
in het bouwen van woningen, maar in wet- en regelgeving en sociale normen waardoor we 
bestaande ruimte effectiever gebruiken.

Samenwonen of niet?
Er zijn verschillende redenen waarom mensen niet gaan samenwonen. Zo maken 
hypotheekverstrekkers het lastig om een verdieping in je huis te verhuren. Ook vrienden die 
samen willen wonen, krijgen moeilijker een huurcontract of hypotheek. Daarnaast loont het 
voor twee mensen met een uitkering en allebei een sociale huurwoning vaak niet om te gaan 
samenwonen en een huis op te geven. Ze verliezen dan een deel van hun uitkering en/of 
(huur)toeslagen. Alleenstaande ouderen zouden een kamer kunnen verhuren aan bijvoorbeeld 
een student. Maar vanwege de angst voor strenge huurbescherming vindt het inwonen bij 
een hospita nog zelden plaats. Kinderen van ouders met een uitkering moeten vanwege de 
kostendelersnorm vooral snel het huis verlaten als ze achttien worden. Zo veroorzaken wij 
woningnood. De wetgever is aan zet; er zijn dringend maatregelen nodig om samenwonen 
aantrekkelijker te maken.

 ¹⁵ Waarom Nederlanders gemiddeld meer woonruimte hebben dan Duitsers – Wel.nl 
(welingelichtekringen.nl)
¹⁶ https://www.socialevraagstukken.nl/rubrieken/analyse-xl/we-kunnen-de-crisis-op-de-woningmarkt-
gewoon-oplossen/

Wat is de potentie?
Al met al kan een accentverschuiving in bouwvormen, regels en prikkels veel opleveren: 
een kleine stijging van de gemiddelde woningbezetting van de huidige 2,18 personen per 
huishouden naar 2,30 levert Nederland zomaar 400 duizend (!) woningen op17. Als we uitgaan 
van de CO2-footprint van nieuwbouwwoningen die aan huidige wet- en regelgeving voldoen, 
mag je uitgaan van 50 ton CO2 per eengezinswoning woning. Dit levert een CO2-potentie op 
van 20 megaton CO2! Uiteraard is deze berekening niet zo makkelijk te maken en zijn er veel 
haken en ogen niet meegenomen, maar het geeft wel aan dat de potentie groot is. 

 
       
Gemeente Bergen
Het Noord-Hollandse Bergen stimuleert het splitsen van woningen en heeft de vergunning 
daarvoor gratis gemaakt, in de hoop dat meer huiseigenaren hun grote huis opdelen in 
meerdere kleinere woningen. Waarbij men normaal, grofweg, tussen de € 2.000 en € 10.000 
euro betaalt voor een vergunningsprocedure, neemt nu de gemeente Bergen deze kosten voor 
haar rekening. 

Cohousing – Denemarken
Denemarken is het eerste land dat cohousing tot een groot succes heeft gebracht. Op deze 
plekken wonen mensen in een community samen. Voor de meeste betekent dit dat men een 
relatief kleine woning heeft voor zichzelf, maar een groter buurthuis heeft om gezamenlijk 
activiteiten in te doen. Dit zorgt voor efficiënte omgang met ruimte, maar nog veel meer. 
Eenzaamheid onder ouderen verminderd drastisch, hoeveelheid aan spullen neemt fors af 
(denk aan deelauto’s, -keukengerei en -speelgoed) en er blijft meer ruimte over voor groene 
gebieden wat de biodiversiteit en klimaatadaptatie bevordert. 

 ¹⁷https://www.socialevraagstukken.nl/
de-woningnood-is-een-luxeprobleem/

“Door simpel aan een paar 
sociale knoppen te draaien, 
kan diezelfde overheid de 
woningnood opheffen, zonder de 
schaarse open ruimte in ons land 
vol te stapelen met woningen.”

Voorbeeld
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Waardebehoud gaat over het efficiënt en effectief omgaan met de bouwwerken, materialen 
en grondstoffen die we al hebben. Dit kan gedaan worden door (i) anders te bouwen en (ii) 
met hergebruikte materialen te bouwen. 

04.02.01 ANDERS BOUWEN 
Het staat niet ter discussie dat we als sector voor de uitdaging staan om te voorzien in grote 
behoefte aan betaalbare woningen én daarmee binnen CO2-budget moeten zien te blijven. 
Anders bouwen gaat in op deze uitdaging. Want waar het huidige dogma heerst dat het 
huisvestingsvraagstuk opgelost moet worden met nieuwbouw, is het principe van carbon 
based design dat we eerst gebruik maken van de waarde die er al is. Dit vraagt creativiteit.  
Het daagt ons uit om te denken buiten de kaders die we onszelf hebben aangeleerd.

Bij het zien van een kerk of oude opslagloods denkt men niet direct aan een potentieel 
appartementengebouw, een benzinestation zal men niet zien als nieuw concept voor wonen 
en zorg. Naoorlogse woningen ziet men veelal als sloopobject in plaats van een bron om 
anders bij (of op) te bouwen. 

“Bij het zien van een kerk of 
oude opslagloods zal men niet 
direct denken aan een potentieel 
appartementengebouw.“

Wat is de potentie?
Medio 2020 is het onderzoek ‘Ruimte Zat in de Stad’  door KAW architecten gepubliceerd, 
waarin zij stellen dat er 600.000 tot 800.000 extra huishoudens in bestaande naoorloogse 
wijken kunnen worden gehuisvest. Later, in oktober 2021, geven zij aan dat daar bovenop 
ruimte is voor 200.000 huishoudens19, door tankstations, winkelcentra en zorgvastgoed in 
(zeer) sterk stedelijk gebied te herontwikkelen. De potentie in aantallen huishoudens door 
het optoppen van woningen vergt nader onderzoek, al liggen de schattingen rond de 100.000 
huishoudens. Ook de potentie in CO2-besparing in relatie tot ‘anders bouwen’ tot vergt een 
onderzoek op zichzelf.

 ¹⁸ Ruimte in de stad, KAW architechten (2020)

 ¹⁹ https://www.kaw.nl/projecten/vervolgonderzoek-ruimte-zat-voor-de-nieuwe-stad/

Transformatie kerkgebouw, Deventer
Een ‘verpauperde’ kerk in Deventer is 
getransformeerd naar appartementengebouw met 
22 appartementen. 

04.02 WAARDEBEHOUD
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Optoppers
Er zijn verschillende initiatieven en partijen die ‘optopconcepten’ – over het algemeen in hout 
vanwege gewicht – hebben ontwikkeld, zoals ‘De Optopper’ van Van Dillen Bouwgroep, ‘Optoppers’ 
van Finch Buildings en ‘De Optopper’ van Buurtboost.

Dakdorpen
Rotterdam heeft 18 km2 aan platte daken, waarvan 1 km2 in het centrum. Om dit dakoppervlak 
beter te benutten is Stichting Dakdorpen actief in Rotterdam. Zij combineren in hun concept 
verdichting met vergroening, zodat het woontekort, klimaatadaptatie en biodiversiteit wordt 
aangepakt.

Team SUM, TU Delft
Team SUM van de TU Delft, bestaande uit 55 leden van 
24 verschillende nationaliteiten, begeleidt door onder 
andere professor Andy van den Dobbelsteen, ontwerpt 
optopwoningen die in principe geschikt zijn voor alle 
847.000 portiekflatwoningen in Nederland. De oude 
portiekflats krijgen een of meer lagen er bovenop en 
ervoor komen galerijen die ontsloten worden met een 
lift.

Voorbeelden

Optopper van Finch Buildings

Optopper van Buurtboost

Alba Concepts  |  Bouwen binnen CO2-budget 14



←  terug naar inhoudsopgave

04.02.02 HERGEBRUIKT BOUWEN

Er is maar liefst 39 miljoen m2 leegstaand vastgoed in Nederland20. De wooncrisis is geen 
kwestie van gebrek aan ruimte, maar aan onvoldoende benutten van de waarde die er al is. 
Hoewel er een negatieve lading op hergebruik of tweedehands kan liggen, is dit een sterk 
middel met een hoge potentie om onszelf binnen het CO2-budget te houden. Dit kan door 
bestaande bouwwerken en -materialen (secundaire materialen) te benutten. In essentie is 
dit niet nieuw. Al decennia lang worden utiliteitsgebouwen gerenoveerd om het verouderde 
ontwerp weer op te krikken. Ook het transformeren van gebouwen gebeurt al langer. De 
schaal waarop gebruik wordt gemaakt van bestaande bouwwerken en -materialen is echter 
nog klein. 

Als we spreken over bouwmaterialen, gaat het bij hergebruikt bouwen specifiek om 
secundaire materialen. Meerdere partijen zien hier kansen in en hebben het hun dagtaak 
gemaakt om dit te faciliteren en op te schalen. Denk hierbij aan marktplaatsen zoals die van 
INSERT, de Oogstkaart van SuperUse en grondstoffenmakelaars zoals Dusseldorp Infra, Sloop 
en Milieutechniek die de beschikbare voorraad inzichtelijk maken en verhandelen. Verder zien 
we ook een verschuiving ontstaan waarin we van slopen naar oogsten gaan. New Horizons 
is hier één van de grondleggers van. Sloper Beelen heeft in 2019 het bedrijfsonderdeel Beelen 
Next opgericht, waarna ze sinds juni ’22 als geheel bedrijf door het leven gaan als Bnext en 
focussen ze als bedrijf op circulariteit. Naast de ontwikkelingen vanuit de markt, is er vanuit 
de overheid het doel gesteld om in 2030 nog maar voor 50% virgin materialen toe te passen. 
Dat betekent in de praktijk dat je nu in je MJOP (meerjarenonderhoudsplannen) al moet 
meenemen hoe je dit voor elkaar gaat krijgen.

Wat is de potentie?
Renovatieprojecten besparen meestal tussen de 50-75% van de belichaamde koolstofemissies 
in vergelijking met het bouwen van een nieuw gebouw21. Als de fundamenten en structuur 
al behouden zijn gebleven, zal het grootste deel van de belichaamde koolstof er al zijn 
en dit vermindert drastisch nieuwe emissies. Uit onderzoek van RVO Nederland22 blijkt 
dat wij in theorie maximaal 59% van de vraag in 2030 kunnen dekken met vrijkomende 
massa aan bouwmaterialen en producten. Hoewel dit een theoretische benadering is, is de 
potentie enorm. Mede hierom wordt het onderzoek verder uitgebreid en de potentie verder 
uitgerekend. 

 ²⁰Landelijke monitor leegstand 2021 (cbs.nl)

  ²¹King, B. (2017) The New Carbon Architecture: Building to cool the climate., page 35.

  ²²Beschikbaarheid en gebruik secundaire bouwmaterialen en producten. RVO Nederland i.s.m. De Circulaire Bouweconomie.

Voorbeelden

De Binck, Den Haag
Transformatie van een oude logistieke bedrijfshal 
van ca. 9000 m2 naar een appartementencomplex 
met 72 appartementen. Ontwikkelcombinatie Local, 
VORM en BPD.

Kabelfabriek, Delft
Een van oorsprong in 1914 gebouwde fabriek 
heeft een nieuw leven gekregen als circulair 
bedrijfsverzamelgebouw. In slechts een paar 
maanden tijd is de historische industriële hal 
getransformeerd door Respace naar een houten 
broedplaats voor die ruimte biedt voor zo’n 20 
innovatieve startups. 

Alliander, Duiven
Een gebouw wat niet mag ontbreken door zijn 
circulaire prestaties in 2015 betreft het kantoor van 
Alliander in Duiven. 
• Hergebruik bestaande gebouwen - 83% van 
 het oppervlakte is blijven staan;
• Hergebruik bestaande constructie - de   
 bestaande staalconstructie is hergebruikt bij   
 het optoppen van het gebouw;
• De gebouwen zijn ontdaan van bestaande   
 gevels,  waardoor de fundering niet    
 aangepast hoefde te worden bij het optoppen   
 van het gebouw;
• Het afval is voor meer dan 90% gerecylced;
• De binnengevels zijn gemaakt van afvalhout dat  
 de verbrandingsoven in zou gaan, uitgevoerd
  door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
• Hergebruik bestaande toiletten;
• Hergebruik bestaande plafondplaten;
• Hergebruik Alliander bedrijfskleding als    
 geluidsisolatiemateriaal;
• De deuren zijn hergebruikt voor nieuwe meubels.
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04.03.01  BIOBASED BOUWEN 
De materialentransitie loopt via meerdere wegen, namelijk (i) preventie, (ii) waardebehoud 
en (iii) waardecreatie. Hieronder vallen zoals beschreven de onderdelen (i) niet bouwen, (ii) 
anders bouwen zoals optoppen en gebruik maken van bestaande gebouwen en materialen 
en tot slot (iii) bouwen met biobased- en low carbon materialen. Hoewel de combinatie 
van de drie vormen een enorme potentie heeft om onze CO2-uitstoot te reduceren, is de 
biobased route de enige waar gesproken kan worden over grootschalige CO2-opslag. Het is 
hierbij belangrijk te beseffen dat het IPCC aangeeft dat negatieve CO2-emissies (dus CO2-
opslag) essentieel zijn bij het behalen van de Parijsdoelen. We zullen het gebruik van biobased 
bouwmaterialen dan wel versneld moeten opschalen, aangezien het aandeel biobased 
materialen in Nederland momenteel nog erg laag is. In 2017 werd 1,6 procent van alle 58.250 
nieuwbouwwoningen met hout gebouwd, dit jaar (2022) is dat 2,3 procent van 69.15023.

Biobased wordt naar verwezen als het gaat om natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen 
die minimaal 1x door de aarde worden gemaakt in de periode van een mensenleven. Het 
bekendste voorbeeld van een biobased bouwmateriaal is hout. Maar naast houtproducten 
zijn er biobased grondstoffen die dienen als vervangers voor CO2-intensieve materialen zoals 
glas- en steenwol. Denk hierbij aan vlas, hennep, katoen, miscanthus, zonnekroon, lisdodde of 
stro. 

Maar ook valt te denken aan mycelium, een netwerk van schimmeldraden, waarmee 
wandafwerking en meubels mee gemaakt kunnen worden. Voor een overzicht van 
biobased bouwmaterialen in de bouwsector verwijzen we graag naar de biobased bouwen 
kennisbank24  en de Biobased Bedrijvengids25 van Holland Houtland, die naast een overzicht 
van verschillende soorten biobased grondstoffen en materialen ook een overzicht aan 
bedrijven biedt. 

Naast verdringing van CO2-intensieve materialen zorgt het telen en gebruiken van 
biobased (isolatie)materiaal ook voor een verdringing van stikstof- en ammoniakuitstoot. 
De grootste ammoniakuitstoter van Nederland is immers een fabrikant van conventioneel 
isolatiemateriaal. Hier valt een volledig rapport aan te wijden en focussen wij in dit rapport 
verder niet op.

Jan Willem van de Groep, biobased expert, publiceerde in Duurzaam Gebouwd26 een artikel 
waarin hij 10 redenen opgeeft waarom bouwen met biobased bouwmaterialen nodig is. Hij 
beschrijft hier een duidelijk overzicht van teelten waaruit biogrondstoffen te halen zijn voor 
bouwmaterialen:
 Eenjarige gewassen, geschikt als voor- of tussengewas: hennep, vlas, (berm)gras.
 Meerjarige gewassen, met een effect op koolstofopslag in de bodem, een hoog 

 droge stof gehalte en een minimale benodigde hoeveelheid van (kunst)mest en pesticiden:  
 lisdodde, zonnekroon, bamboe, miscanthus.
 Reststromen van akker- en tuinbouw die de waarde van foodgewassen verhogen:   

 stro, stengels van o.a. paprika en tomaat, bloementeelt etc.
 Bomen uit duurzaam beheerde Europese bossen: diverse soorten naaldhout.

²³ Houtskeletbouw is in 5 jaar tijd amper toegenomen (cobouw.nl) 

²⁴ https://www.biobasedbouwen.nl/

²⁵ Holland Houtland – Biobased bedrijvengids. https://www.hollandhoutland.nl/wp-content/uploads/2021/03/

HH_Biobased-Bouwen-Bedrijvengids_BOOK_18-03.pdf

²⁶ https://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpost/20211014-10-redenen-om-vol-te-gaan-voor-biobased-bouwen

 

04.03 WAARDECREATIE
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Wat is de potentie?
Om de potentie van biobased bouwen te kunnen duiden is het belangrijk een beeld te 
hebben bij de CO2-footprint van een traditionele eengezinswoning. We kunnen bij een MPG 
0,8 woning met traditionele materiaaltoepassingen uitgaan van een CO2-footprint van 50 
ton. Daar tegenover staat een biobased woningvariant, waar we inmiddels voorbeelden en 
berekeningen zien van 40 tot 90 ton CO2-opslag (!). Het is mogelijk om 50.000 biobased 
woningen per jaar te bouwen. Dit betekent een CO2-potentie van 4.5 Mt tot 7 Mt (CO2-opslag 
+ substitutie) per jaar! Preciezere berekeningen naar de complete CO2-potentie van biobased 
bouwen in Nederland vergt nader onderzoek.

Recent is er een onderzoek27 gepubliceerd naar de potentie van houtbouw in relatie tot CO2. 
Dit onderzoek, gepubliceerd in Nature, becijferde dat als we huizen van hout in plaats van 
conventioneel staal en beton zouden bouwen we tot jaar 2100 meer dan 100 gigaton CO2-
uitstoot kunnen voorkomen.

 ²⁷Mischra et. al., (2022). Land use change and carbon emissions of a transformation to timber cities. Nature

“Huizen bouwen van hout in plaats 
van conventioneel staal en beton 
zou tot 2100 meer dan 100 gigaton 
co2-uitstoot kunnen voorkomen.”
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Voorbeelden

Hoofdkantoor Triodos, Zeist
In 2021 tweemaal verkozen tot beste houten gebouw van Nederland en sleepte hiermee de 
Nationale Houtbouwprijs 2021 in de wacht. De jury zei hierover: “Het gebouw excelleert in 
constructie en vormgeving en heeft een heel eigen identiteit. Het gaat een positieve relatie 
aan met de omgeving. Het is flexibel, demontabel, remontabel en de gebruikte materialen 
zijn gedocumenteerd voor eventuele latere toepassingen. En er is veel hout toegepast op een, 
binnen het concept logische en efficiënte manier.”

Koffiefabriek, Amsterdam
Dit meerlaagse appartementencomplex ontwikkeld door Lister Buildings bestaat 
uit verschillende demontabele 2D en 3D modules van glulam en CLT, aangevuld met 
verschillende andere biobased materialen zoals vlas en bamboe. De gevelbekleding bestaat 
uit hergebruikt Azobe dat hiermee een hoogwaardig tweede leven krijgt. Het gebouw heeft 
een MPG score die ruim onder de 0.5 ligt en slaat in totaal meer dan 2500 ton CO2 op in de 
biobased materialen (nog niet meegewogen in de MPG score).

Strotec, Heeze
De winnaar van de Natuurhuis contest 
van Ballast Nedam is Strotec met hun ‘Het 
Natuurhuis’ concept. Door gebruik te maken 
van prefab stropanelen kan er op grote schaal 
gebouwd worden. De woning is voor meer dan 
95% biobased en slaat maar liefst 90 ton CO2 op. 

Horizons, Amsterdam
Horizons bestaat voor 62% uit biobased 
en hergebruikte materialen en is voor 96% 
herbruikbaar aan het einde van zijn levensduur. 
Het energiepositieve, houten gebouw slaat bijna 
3.000 ton CO2 op en is daarmee CO2-negatief.
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04.03.02  LOW CARBON BOUWEN 
Zelfs als al het bovenstaande perfect wordt uitgevoerd, is het onrealistisch om te denken dat 
we de vraag naar nieuwe materialen nu al volledig kunnen elimineren. Desalniettemin is er
ook winst te behalen door bewust te kiezen voor CO2-arm materiaal. Dat is materiaal 
waar bij de gehele levenscyclus een minimale hoeveelheid CO2 uitstoot vrijkomt. Je kunt dit 
op twee manieren realiseren: 

1. Het productieproces optimaliseren door minder CO2 intensief materieel te    
 gebruiken, bijvoorbeeld de hoogovens van staalproducenten.
2. Het product optimaliseren door minder (nieuwe) grondstoffen te gebruiken of 
 post- consumer recyclaat toe te passen. Denk hierbij aan keramische en minerale   
    steenstrips die ervoor zorgen dat je zo’n 60% minder materiaal nodig hebt voor het   
 bekleden van een gevel. 

Beton
In Nederland is beton momenteel veruit de grootste materiaalstroom en daardoor ook een 
van de meest vervuilende28. Wereldwijd is beton zelfs verantwoordelijk voor 8% van de totale 
CO2-uitstoot29. Het gebruik van beton zit er zo sterk ingebakken, dat we hier niet gemakkelijk 
vanaf komen. 
Gelukkig zijn er verschillende leveranciers en experts die inzien dat het traditionele beton 
proces niet houdbaar is. TNO heeft een onderzoek uitgebracht dat een proces presenteert 
waardoor een leverancier zijn materiaal CO2  arm kan maken30. Voorbij Beton is een mooi 
voorbeeld van een koploper in de betonbranche, omdat zij proactief hebben toegewerkt naar 
beton dat fors minder CO2-uitstoot. Naast beton zijn er nog veel meer grootvervuilers in de
bouwindustrie die kunnen toewerken naar CO2 arme productie en producten. SSAB, LAKB en 
Vattenfall in Zweden hebben ’s werelds eerste zeer emissiearm staal geproduceerd door te 
werken met waterstof31. 
Ook grootspeler Tata steel in Nederland is voornemens om staal te produceren met waterstof.  
Deze voornemens worden vanuit de sector kritisch ontvangen. “Met het tempo waarmee de 
bestaande fossiele industrie verduurzaamt gaat het ons nooit lukken binnen de 1,5 graad te 
blijven”, zegt Marjet Rutten hierover

Wat is de potentie?
De totale potentie van bouwen met materialen die CO2 arm zijn, is moeilijk uit te rekenen. 
Maar wat we wel weten, is dat vooruitstrevende leveranciers nu al een reductie van maximaal 
80% t.o.v. traditionele materialen kunnen leveren. Wanneer nieuwe oplossingen zoals (groene) 
waterstof en hernieuwbare energie in productieprocessen betaalbaar en schaalbaar ingezet 
kunnen worden, is een hogere reductie niet ondenkbaar.

HYBRIT – Fossil free steel
Vattenfall, het Zweedse staalbedrijf SSAB en mijnonderneming 
LKAB hebben in Zweden een unieke proeffabriek gebouwd voor 
de productie van staal op basis van waterstof. De drie bedrijven 
zijn verenigd in een joint venture onder de naam HYBRIT. 
HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) 
heeft tot doel het proces voorgoed te veranderen door cokes te 
vervangen door waterstofgas uit fossielvrije energiebronnen. 
De eerste pilots zijn gelukt, dus nu gaan ze over tot opschaling. 

Urban Mining Concrete
Samen met de Rutte Groep brengt New Horizon Urban Mining 
Concrete, circulair beton op de markt. Dit beton zorgt tot 
minimaal 60-80% CO-reductie ten opzichte van traditioneel 
beton. Dit resulteert in o.a. de onderstaande voordelen:
• Forse verlaging van de MPG score
• Lagere MKI waardes
• Het verkrijgen van subsidies ten aanzien van circulair bouwen
• Beter beheersbare bouwkosten

Minerale steenstrips
Eén van de meest exemplarische voorbeelden van ‘low carbon 
materials’ is de minerale steenstrip. De waalformaat baksteen 
heeft namelijk maar één functie en dat is esthetisch. De minerale 
steenstrip vervult deze functie ook, maar wel met een footprint die 
80% lager ligt t.o.v. een conventionele gevel.  Minerale steenstrips 
worden namelijk gedroogd op 60° graden Celsius en niet gebakken 
op 1000° graden zoals baksteen. Daarbij wordt er ook nog eens 
minder materiaal gebruikt.

²⁸Materiaalstromen in de bouw en infra. (2022) Economisch instituut voor 
de bouw & Metabolic 
 ²⁹Concrete needs to lose its colossal carbon footprint (nature.com)
 ³⁰RUIM BAAN VOOR DUURZAMER BETON (2022). TNO
 ³¹Hybrit: samen fossielvrij staal produceren | Vattenfall Grootzakelijk
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Om de transitie te versnellen naar een duurzame bouwsector zijn er in grote lijnen drie 
knoppen om aan te draaien, namelijk:
 Beleid en politiek;
 Technologische ontwikkeling;
 Gedrag en sociale normen. 

De rol voor beleid en poltiek is het creëren van condities die (technologische) ontwikkeling
stimuleren en op een positieve manier bijdragen aan beïnvloeding van gedrag en sociale
normen.

05.01  WAT ZIJN SYSTEEMCONDITIES?

Om dieper in te gaan op de noodzakelijke materialentransitie in de bouw- en vastgoedsector
is het belangrijk om te begrijpen dat transities processen van opbouw én afbraak zijn. Het
oude niet-duurzame systeem zullen we moeten afbreken en het nieuwe duurzame systeem
moeten opbouwen.

X-curve
Model de X-curve32 (figuur 9) helpt daarbij en laat zien hoe niet-duurzame onderdelen uit het 
oude systeem (de gevestigde orde) worden afgebroken en uitgefaseerd. Dat is het proces van 
linksboven naar rechtsonder. De opbouw van het nieuwe duurzame systeem - van linksonder 
naar rechtsboven - wordt onderdeel van de duurzame maatschappij. Door afbraak van oude 
niet-duurzame systemen ontstaat er ruimte voor duurzame varianten om door te breken en 
in te burgeren als het ‘nieuwe normaal’.   

Figuur 9: De X-curve, een model dat de transitiedynamiek weergeeft
32 Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT), 2022

Als we de X-curve op de materialentransitie projecteren, dan kunnen we lineaire en CO2-
intensieve materialen en bedrijven linksboven in het model plaatsen. Circulaire en 
regeneratieve materialen en bedrijven linksonder.

De vraag die we onszelf vervolgens moeten stellen is hoe we er voor gaan zorgen dat we als
sector binnen het CO2-budget blijven opereren en daarmee een inspiratiebron zijn? 
De eerste stap is het besef dat we met het verduurzamen van fabrieken voor CO2-intensieve
bouwmaterialen niet snel genoeg de benodigde CO2-reductie zullen bewerkstelligen. 
Incrementeel verduurzamen van het oude niet-duurzame systeem is niet het antwoord. 
Om binnen CO2-budget te opereren moeten we de productie van CO2-intensief materiaal fors
afschalen. Gezien de beperkte hoeveelheid beschikbare hernieuwbare energie is het
verduurzamen van de resterende productie ook een stuk makkelijker dan alles te moeten
verduurzamen. In de plaats van CO2-intensieve materialen komen hergebruikte en biobased
materialen.  

De transitiedynamiek van opbouw en afbraak is belangrijk om te herkennen, zodat we
sturing kunnen geven aan de juiste richting.  Dat betekent dus het oude niet-duurzame
systeem afbreken of uitfaseren en het nieuwe duurzame systeem kan juist goed zijn om
te institutionaliseren. Als je steun geeft aan partijen die producten realiseren die we
moeten uitfaseren dan moet de steun gaan naar het mogelijk maken van het uitfasering,
zoals bijvoorbeeld de aanpassing van productielijnen. Het is een typische fout vanuit
transitieperspectief wanneer de steun zich richt op de instandhouding van de bedrijven
an sich.

CONDITIES ZIJN NODIG OM 
TRANSITIE TE VERSNELLEN 
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05.02 WELKE CONDITIES ZIJN NODIG OM DE MATERIALENTRANSITIE 
TE VERSNELLEN?

Onderstaand een achttal condities kort uitgewerkt die de materialentransitie helpen te 
versnellen. 

1. Stimuleer woningdelen
In 40% van alle huizen woont slechts één persoon. Het delen van woningen kan bijdragen aan 
een intensiever gebruik van de bestaande woningvoorraad en daarmee meer woningvoorraad. 
De kostendelersnorm is een belangrijke aanjager geweest voor de huishoudensverdunning. 
Het delen van een huishouden zonder verlies van uitkering moet weer aantrekkelijk worden.

 Als hierdoor het gemiddeld huishouden van 2,13 inwoners naar 2,3 wordt opgetrokken, 
worden hiermee al 400.000 extra woningen ‘gevonden’. De huidige wet- en regelgeving 
heeft grote invloed op de (on)mogelijkheden om een woning te delen met andere mensen. 
Onderzoek door Platform 3133 komt met een vijftal aanbevelingen om woningdelen te 
stimuleren: 

A. Friendswonen stimuleren: individuele huishoudens delen een huurcontract    
 (Verhuurders).
B. Wachttijden optellen: woningzoekenden komen zo sneller aan de beurt    
 (Corporaties).
C. Maatwerk bij kostendelersnorm: gemeenten kunnen dit vaker toepassen   
 (Gemeenten, Rijk).
D. De kostendelersnorm telt niet voor de hoofdhuurder: dit stimuleert om    
 iemand in huis te nemen (Rijk).
E. Onderhuur bij hypotheek: banken staan toe om iemand in huis te nemen    
 (Banken).

2. Stimuleer meer woningen op één kavel 
Er zijn veel manieren om meer woningen op één kavel te stimuleren. Praktisch kan er in 
Nederland veel extra woonruimte worden gecreëerd op, onder, aan of naast een bestaande 
woning. bijgebouwen als een schuur of garage kunnen zelfs ingericht worden als woning. Het 
zal moeten voldoen aan de eisen vanhet Bouwbesluit en eventueel welstand. 

Hoewel er veel potentie is voor extra woonruimte, wordt dit momenteel eerder tegengewerkt 
dan gestimuleerd. Gemeenten, maar ook provincies, kunnen in plaats van een beperkende 
juist een stimulerende rol op zich nemen. Niet alleen door meer toe te staan, maar ook door 
actief hun burgers te wijzen op wat er kan. 

 ³³Beter benutten bestaande woningbouw, Platform31 (2021)
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Onderstaand een zestal aanbevelingen:
 
A. Optoppen stimuleren: dit vloeit dan voort uit een positieve businesscase    
 (Gemeenten).
B. Bewoners laten profiteren van optoppen: beloon de bouwoverlast. Levert    
 bij VvE’s extra inkomsten op (Markt, VvE’s, Gemeenten, Verhuurders).
C. Gemeentelijke eisen waar mogelijk versoepelen: wat betreft welstand en    
 bestemmingsplan (Gemeenten).
D. Woningsplitsing stimuleren: een actief beleid om zo méér woningen te    
 maken (Gemeenten).
E. Wonen in bijgebouw toestaan: extra woningen maken in schuur of garage;    
 vooral in landelijk gebied (Gemeenten).
F. Mantelzorgwoningen: actief stimuleren van deze mogelijkheid, en voor een
  goede interne procesgang tussen het fysieke en sociale domein (Gemeenten)

3. Stimuleer de vraag naar biobased bouwmaterialen
Een grote oorzaak hiervan ligt in het feit dat er nog geen volwassen biobased keten is. Ook 
spelen vooroordelen over het gebruik van biobased materialen een negatieve rol in de adoptie 
van deze materialen. Bijvoorbeeld dat het altijd duurder moet zijn of dat hout brandgevaarlijk 
is. Daarnaast heeft de wijze van waarderen van CO2-opslag in het huidige MPG-stelsel een 
negatief effect op de opschaling van biobased bouwmaterialen. 

Door als overheid en grote marktpartijen duidelijke doelen te stellen, deze te communiceren 
en hier proactief op te acteren, kan je de vraag stimuleren en de markt op gang brengen.  
Dit wordt al deels gedaan in bijvoorbeeld de Buyer Group Biobased bouwmaterialen en met 
het programma ‘Building Balance’.
Vijf concrete aanbevelingen om de vraag naar biobased bouwmaterialen te stimuleren:

A. Stel concrete doelen en draag deze ook breed uit (politiek, ambtenaren en    
 marktpartijen) Creëer een visie en een strategie met heldere doelen die je deelt 
 met je belangrijkste stakeholders. Rijk: ga in gesprek hierover met provincies en   
 gemeenten. 
 
 Aedes: ga in gesprek hierover met groene huisvesters. Lente-akkoord:     
 werk met je koplopers een strategie uit. Ook de grote institutionele beleggers,    
 projectontwikkelaars en bouwers hebben hier de verantwoordelijkheid om 
 duidelijke doelen te stellen en te delen met de sector. Hierdoor creëren we 
 met elkaar duidelijkheid naar de markt, waardoor ketenpartijen alvast kunnen    
 voorsorteren op mogelijk acties. 
B. Neem biobased voorwaarden mee in je uitvraag (Rijk en marktpartijen)

 Als aanbesteder is het mogelijk om voorwaarden voor het gebruik van biobased   
 bouwmaterialen mee te nemen in je uitvraag. Maak dit bij voorkeur zo 
 kwantitatief mogelijk. 
C. Subsidieer biobased bouwmaterialen (Rijk)
 Verbind subsidies voor verduurzaming van woningen nadrukkelijker aan biobased   
 bouwmaterialen, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van isolatiematerialen.
D. Initieer een publiekscampagne over de feiten en fabels van biobased bouwen    
 (markt)
 Exemplarisch voor de publieke opinie is het verhaal van de drie biggetjes en de   
 huizen van stro, hout en steen. Dit gaat niet vanzelf voorbij. Initieer als 
 marktpartijen een publiekscampagne om de maatschappij te informeren over de  
 feiten en fabels rondom biobased bouwen. 
E. Waardeer CO2-opslag in het MPG-stelsel eerlijk (ministerie van Binnenlandse Zaken   
 en Koninkrijksrelaties)
 Pas het huidige MPG-stelsel zo snel mogelijk aan op basis van het 
 verschenen onderzoeksrapport34 van SGS, waardoor biobased bouwmaterialen niet   
 langer benadeeld worden in onze nationale systematiek (MPG).

4. Bouw binnen de grenzen van de planeet
Zoals aangegeven koersen we met ons huidige kompas af op een 2 graden scenario. Ook in de 
bouwsector wordt er niet effectief gestuurd op het tegengaan van klimaatverandering. 

Onze adviezen om dit te verbeteren zijn:

A. Introduceer een aanvullende MPG-indicator (politiek)
 Deze MPG-2 toont alléén op de impact bij de productie en bouw (fasen A1-A5),    
 waarmee direct gestuurd kan worden op de CO2-uitstoot van de bouw. 
 Theoretische CO2-besparingen voorbij 2050 worden daarbij niet meegenomen. 
 Deze indicator kan worden berekend met bestaande gegevens, waardoor partijen   
 geen extra kosten hoeven maken.
B. Bepaal een carbon budget voor de bouw (politiek)
 Een carbon budget maakt duidelijk welke CO2-emissieruimte de bouwsector 
 nog heeft, waardoor scherper gestuurd kan worden op het innovatietempo dat   
 nodig is voor een CO2-neutrale bouwsector. Neem daarbij het Klimaatakkoord van   
 Parijs als uitgangspunt.
C. Ga morgen al sturen op Module A emissies (marktpartijen)
 Aan marktpartijen de oproep om direct te gaan sturen op Module A emissies 
 door gebruik te maken van het DGBC Paris Proof Embodied Carbon rekenprotocol35.
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D. Maak je scope 3 emissies inzichtelijk en bereken je eigen CO2-budget (marktpartijen)
 Als marktpartijen hoeven we niet te wachten op politici tot zij een CO2-budget
  voor de sector hebben berekend. Met de huidige berekeningen ben je in staat 
 om je eigen CO2-budget te berekenen. Door inzicht in je scope 3 emissies kan je   
 concreet gaan sturen op jouw rol in deze transitie. 

5. Stimuleer en creëer nieuwe verdienmodellen  
Het creëren van een financiële prikkel om te kiezen voor klimaatpositieve materialen kan 
de transitie enorm versnellen. Koolstofcertificatie is een dergelijke methode waarbij de 
vastlegging van koolstof op een perceel verwaard wordt door het uitgeven van certificaten. 

Deze certificaten kunnen vervolgens verhandeld worden, wat voor de boer een uitbreiding 
van het verdienmodel kan betekenen. Een nationale koolstofmarkt, opgezet en beheerd door 
de Rijksoverheid, kan boeren de mogelijkheid bieden om gecompenseerd te worden voor 
de reductie in CO2-uitstoot en de koolstofvastlegging die zij realiseren met het telen van 
gewassen voor de biobased bouwindustrie.

 Op dit moment wordt er al hard gewerkt aan het opzetten van een dergelijke markt, maar 
zolang deze nog niet functioneert en voor boeren tot daadwerkelijke betalingen leidt, is het 
van belang de totstandkoming van deze markt te versnellen. 

Het ontwerpend onderzoek ‘Biobased (ver)bouwen in Groot Haarzuilens’36  hebben hier drie 
concrete aanbevelingen voor:

A. Versnel de totstandkoming van een koolstofmarkt waarop agrariërs 
 certificaten kunnen verkrijgen voor de vastlegging van koolstof op bedrijf. 
 Om compensatie voor koolstofvastlegging mogelijk te maken voor agrariërs kan   
 de overheid speciale certificatiesystemen voor boeren of andere 
 particuliere landeigenaren ontwerpen. Voor dergelijke systemen is het ook    
 belangrijk onderbouwde keuzes te maken over hoe gecompenseerd wordt: 
 gaat dit slechts over koolstofvastlegging (het actief verwijderen van CO2  
 uit de atmosfeer), of ook over het verminderen van uitstoot ten opzichte van een   
 bepaald baseline niveau? (Rijk).
B. Naast het ontwerpen van koolstofcertificaten voor individuele agrariërs is het 
 ook relevant de aanvraag van deze certificaten te ondersteunen, bijvoorbeeld 
 door het opzetten van helpdesks. Dit kan in samenwerking met de agrarische    
 collectieven (Rijk).
C. Lobby voor het aansluiten van de bouwsector op het Emissions Trading System   
 van de Europese Unie (EU ETS). Op deze manier wordt ook op Europees niveau de   
 broeikasgasuitstoot van niet-biobased bouwmaterialen verdisconteerd in de prijs   

 en worden biobased bouwmaterialen relatief aantrekkelijk de pakketten op 
 grotere schaal worden uitgerold, en vervalt de gebiedsgerichte focus (Rijk).

6. Stimuleer het sturen op CO2-budgetten
In deze green paper zijn CO2-budget berekeningen gepresenteerd voor Nederland en in min-
der detail voor de bouw- en vastgoedsector. Deze eerste berekening laat zien dat ‘onze’ sector 
een resterend CO2-budget heeft van tussen de 62 en 78 Mt. Het ontbreekt echter aan een 
verdiepend onderzoek naar de cascadering van ons nationale CO2-budget naar verschillende 
sectoren. Daarnaast is er in de praktijk – en bij de ministeries – vooral focus op energiegebon-
den emissies en wordt er nog niet gestuurd op ons CO2-budget. 

Er zijn een tweetal aanbevelingen:

A. Initieer een verdiepend onderzoek naar de cascadering van ons nationale 
 CO2-budget naar verschillende sectoren (Rijk).
B. Verwerk CO2-budgetten in uitvragen van gemeenten, woningcorporaties en    
 beleggers (gemeenten, woningcorporaties, beleggers).

7. Stimuleer hergebruik van gebouwen en materialen
Slechts 8% van de materialen in de bouwsector is circulair en krijgt een gelijkwaardige of zelfs 
verbeterde toepassing in het bouwproces, stelt het rapport ‘Circularity Gap Report voor de 
gebouwde omgeving in Nederland37. Er zijn nog te veel beperkingen voor marktpartijen om 
grootschalig materialen te hergebruiken. Dit loopt uiteen van garanties en onvoldoende 
kennis tot het onderdeel dat circulaire strategieën vaak nog onvoldoende concurrerend zijn. 

A. Onderzoek fiscale mechanismen die een gelijk speelveld creëren door oplossingen   
 met een lagere impact op het milieu te belonen (Rijk).
B. Halveer het gebruik van primaire grondstoffen van niet-biologische oorsprong via   
 een wettelijke verplichting per 2030 (Rijk).
C. Fiscale vergroening; BTW-vrijstelling voor hergebruikte materialen (Rijk).
D. Verken de potentie van bestemmingswijzigingen van winkels op B-locaties    
 (gemeenten). 

8. Toets MPG score later in het bouwproces
Naarmate de MPG-eisen strenger worden, is te verwachten dat steeds meer leveranciers 
gedetailleerde EPD’s beschikbaar gaan stellen. Hierdoor wordt het in de ontwerpfase steeds 
interessanter en belangrijker om precieze keuzes te maken, en heeft een leverancier die 
bijvoorbeeld zijn bakstenen met minder CO2-uitstoot weet te fabriceren een voordeel tegen-
over een concurrent die dat niet doet. 
De MPG-berekeningen worden echter op het moment van de aanvraag voor een omgevings-
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vergunning gemaakt, wanneer de definitieve productkeuzes nog niet zijn gemaakt. De kans is 
dan groot dat op basis van prijsverschil uiteindelijk voor een product gekozen wordt dat een 
grotere CO2-voetafdruk heeft en zodoende er een discrepantie zit tussen de theoretische MPG 
en de praktijk.

A. Organiseer een toets later in het bouwproces die de werkelijk milieu impact 
 van het gebouw meet (Rijk).
B. De MPG wordt doorgaans gebruikt als toetsingsinstrument. Ook door marktpartijen.   
 De oproep aan marktpartijen is om gebruik te maken van sturingsinstrumenten 
 in de ontwerpfase, waardoor je integraal stuurt in je ontwerpproces op een zo laag   
 mogelijke milieu impact (Markt).

9. Betere beschikbaarheid van informatie
De beschikbaarheid van informatie laat op dit moment te wensen over. 
Duurzaamheidsinformatie dient breder beschikbaar en eenvoudig toegankelijk te zijn. 
Op dit moment geeft meer dan 90(!)% van de duurzaamheidsexperts aan dat ze meer infor-
matie willen over duurzaamheid van producten. 88% geeft daarbij aan specifiek behoefte te 
hebben aan informatie over de milieu-impact over de vier fasen (winning, productie, gebruik 
en einde levensduur). Bovendien zegt ook nog eens 85% dat het veel tijd kost op dit moment 
om data over duurzaamheid van producten te verzamelen. 75% zegt dat informatie over pro-
ducten versnipperd is waardoor ze op meerdere plekken moeten zoeken. 

Kortom er ligt nog een enorme verbetering potentieel. Suggesties over hoe en wat er 
verbeterd kan worden zijn opgenomen in het rapport38: “Zonder inzicht geen uitzicht. Gebrek 
aan productdata remt ontwikkeling duurzame bouw.”

³⁴https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/29/onderzoek-
berekeningsmethodiek-koolstofvastlegging-in-biobased-bouwmaterialen
³⁵De berekening achter Paris Proof Materiaalgebonden Emissies - Dutch Green Building 
Council (dgbc.nl)
³⁶Biobased (Ver-)bouwen in Groot Haarzuilens, Boom Landscape & De Natuurverdubbelaars 
(2022)
³⁷Circularity Gap Report voor de gebouwde omgeving in Nederland, Circl Economy & 
Metabolic (2022)
³8https://www.digigo.nu/versnellingsprojecten/overzicht+projecten/2302973.
aspx?t=Onderzoek-beschikbaarheid-duurzame-data
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...OM DE CO2-FOOTPRINT VAN EEN PROJECT DRASTISCH TE VERLAGEN

De transitie naar een koolstofarme (bouw) economie is allang begonnen. Om toepassing 
van biobased materiaal op te schalen hoeven we alleen maar te leren van de vele mooie en 
succesvolle projecten die al zijn ontworpen en opgeleverd. Iedereen kan daarin een rol pakken, 
door de ander aan te spreken én zelf te veranderen. 9 dingen die je vandaag al kunt doen:

01  ZIE NEDERLAND ALS EEN ONTWERPOPGAVE EN VRAAG JE AF WAT ER 
ECHT NODIG IS.
In Nederland zijn we wereldkampioen woonoppervlak met gemiddeld 65 m2 per persoon 
tot onze beschikking39, waar een Duitser of Vlaming 47 m2 heeft. 40% van deze huishoudens 
wordt door één persoon bewoond, met een woonruimte van gemiddeld 88 m2. Ga op zoek 
naar hoe we met minder woonoppervlak (en dus materiaal) toch allemaal comfortabel 
kunnen wonen, bijvoorbeeld door grote woningen op te delen in meerdere wooneenheden.

02  STEL CONCRETE DOELEN EN DRAAG DEZE OOK BREED UIT.
Creëer een visie en een strategie met heldere doelen die je deelt met je belangrijkste 
stakeholders. Rijk: ga in gesprek hierover met provincies en gemeenten. Aedes: ga in gesprek 
hierover met Groene Huisvesters. Lente-akkoord 2.0: werk met je koplopers een strategie 
uit. Ook de grote institutionele beleggers, projectontwikkelaars en bouwers hebben hier de 
verantwoordelijkheid om duidelijke doelen te stellen en te delen met de sector. Hierdoor 
creëren we met elkaar duidelijkheid richting de markt, waardoor ketenpartijen alvast kunnen 
voorsorteren op mogelijk acties.

03 DEEL JE PROJECTEN EN VERHALEN. ALS OPDRACHTGEVER, ALS PROJECT-
TEAM OF ALS GEBRUIKER.
Als je bijvoorbeeld in een houten woning bent geweest of er tijdelijk hebt gewoond 
(bijvoorbeeld op vakantie in Oostenrijk of Finland), dan weet je hoe fijn het is om in een 
gezonde, natuurlijke omgeving te wonen. Neem dus zoveel mogelijk mensen (virtueel) mee in 
wat er allemaal al mogelijk is en wat de voordelen zijn van biobased bouwen en wonen.

04 SCHAT RISICO’S EN KANSEN SERIEUS IN VOOR JE PROJECT ÉN JE INVESTE-
RING ALS FINANCIER, OOK VOOR JE IMAGO.
Conventionele bouw draagt significant bij aan klimaatverandering en daarmee aan de
financiële risico’s voor verzekeraars, maar ook aan de bewoonbaarheid van wijken onder 
zeeniveau. Daarnaast wordt het risico dat je project tijdens de bouw stilgelegd wordt steeds 
groter als je teveel stikstof of CO2 uitstoot. CO2-negatief bouwen voorkomt dit.

05 BEPAAL EEN MAXIMAAL CO2 BUDGET VOOR DE BOUWSECTOR.

Als we op de huidige manier doorbouwen zijn we binnen 5 jaar door ons CO2-budget voor de 
bouwsector heen. Om een CO2-lockdown te voorkomen moeten we elk bouwproject en elke 
regio met een woondeal een maximaal CO2-budget meegeven; meer mag je niet uitstoten. 
Dit vormt een enorme stimulans voor innovatief Nederland en een kans om weer een 
koploper in Europa te worden. Landelijke sturing is hierbij wel noodzakelijk om eenduidigheid 
voor de markt te borgen.

06 MAAK HET MINIMALISEREN VAN UITSTOOT EEN CRITERIUM BIJ ELKE 
(AAN)BESTEDING.
Iedere opdrachtgever kan aanbieders selecteren op basis van hun aanpak om
de materiaalgebonden CO2-uitstoot te minimaliseren. Is het een tender? Dan kan je ook 
maximale uitstoot-eisen stellen en het budget van punt 5 als harde eis meegeven. Stel in elk 
geval de stevige ambitie voor minimale uitstoot. Daarnaast kun je als opdrachtgever ook de 
CO2-opslag in een aanbesteding belonen. Echter, wanneer

06

9 DINGEN DIE JE VANDAAG 
AL KUNT DOEN...
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de benodigde data in de Nationale Milieu Database zou staan en meegenomen zou worden 
in de MPG-berekeningen, zou dat biobased materialen pas echt een eerlijke kans geven. 
De miljarden die nu worden gestopt in ‘end-of-pipe oplossingen’ kunnen dan geïnvesteerd 
worden in natuur en biodiversiteit.

07  STUUR OP MODULE A VAN DE MPG

en daarmee op de uitstoot die direct met de bouw van je project gepaard gaat. Hierbij kan je 
gebruik maken van het DGBC Paris Proof Embodied Carbon rekenprotocol40.

08  MAAK JE SCOPE 3 EMISSIES INZICHTELIJK EN BEREKEN JE EIGEN 
CO2-BUDGET
Als marktpartijen hoeven we niet te wachten op politici tot zij een CO2-budget voor de sector 
hebben berekend. Met de huidige berekeningen ben je in staat om je eigen CO2-budget 
inzichtelijk te maken. Door inzicht in je scope 3 emissies kan je concreet gaan sturen op jouw 
rol in deze transitie.

09  REALISEER JE DAT JE GEEN KEUZE MEER HEBT EN KIES DE STRATEGIE 
DIE DAAR BIJ PAST

We zijn nog veel te druk bezig met dingen iets minder slecht te doen. Maar dat is lang niet 
genoeg meer. Dus opdrachtgevers en opdrachtnemers, maar vooral brancheorganisaties:
kies de koers waarbij je inzet op maximale bijdrage aan een regeneratieve maatschappij.
Dat is strategisch handig om als bedrijf of branche overeind te blijven, maar stop ook met 
meestribbelen om onze toekomst veilig te stellen.

39. Waarom Nederlanders gemiddeld meer woonruimte hebben dan Duitsers – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 

40. De berekening achter Paris Proof Materiaalgebonden Emissies - Dutch Green Building Council (dgbc.nl)
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