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1. Inleiding

Dit document beschrijft de ketenanalyse van ABT “duurzaam Ontwerpen”.
Naar aanleiding van de becommentariëring door DNV-GL is dit document in augustus
2019 aangepast op de gegeven aanbevelingen.

In een ketenanalyse wordt de CO2-uitstoot van een bepaald product of dienst van de
gehele keten berekend. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van inwinning
van de grondstof tot en met verwerking van afval van het product bedoeld. Het product
zelf van ABT (rapportages) heeft geen invloed op de emissies, wel de uitwerking van het
advies in een product. Dus de invloed van ABT in de ontwerpfase is het grootst, dat wil
zeggen de ontwerpkeuzes die gemaakt zijn op basis van de functionele en technische
eisen van de opdrachtgever en de te ontwikkelen optimalisaties. Uiteindelijk hebben deze
keuzes invloed op de fase realisatie door de aannemer en hoe het gebouw gebruikt gaat
worden.

1.1 Doelstelling
In het kader van het behalen van stap 5 op de CO2-Prestatieladder voert ABT een
analyse uit van GHG (Green House Gas) genererende ketens. Deze rapportage beschrijft
deze ketenanalyse.

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is om de milieu-
impact van een constructie inzichtelijk te maken zodat CO2- reductiekansen
geïdentificeerd kunnen worden. Hiermee kunnen de reductiedoestellingen gedefinieerd
worden en de voortgang gemonitord. Voor de uitwerking van deze ketenanalyse is het
SKAO-handboek 3.0 aangehouden.

ABT is een bureau dat een integrale projectaanpak nastreeft. Een constructieve visie op
duurzaamheid past in deze aanpak. Duurzaamheid van een draagconstructie wordt
bepaald door de context; wat zijn de alternatieven?
In hoeverre is de draagconstructie ondersteunend voor een andere discipline? Welke
materialen zijn voorhanden? Wat is de economische levensduur en de technische
levensduur?

Een duurzame constructie is een constructie die tot stand is gekomen na goede
afstemming met projectpartners, met vakmanschap en kennis van zaken en met slimme
en bewuste toepassing van materialen.

1.2 Keuze ketenanalyse
De keuze voor het opstellen van deze specifieke ketenanalyse komt voort uit de rangorde
van de meest materiele scope 3 emissiebronnen die samen de grootste bijdrage leveren
aan de totale scope 3 emissies van ABT en door ABT zijn te beïnvloeden.  De scope 3
emissies van ABT zijn uitgewerkt in het document: 181231_TIKK2018P3_Scope 3
inventarisatie_CON_V1. In dit rapport is een analyse gegeven van de scope 3 emissies
van ABT bv.

Scope 3 emissies:
Upstream Gekochte goederen en diensten (1)
Hieronder vallen de emissies als gevolg van aangekochte goederen en diensten.
Voor ABT bestaat de aankoop vooral uit papier.

Upstream Transport gerelateerde activiteiten (4-7)
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Binnen de categorie transport komt een significante CO2 uitstoot vrij bij zakelijk verkeer
met de OV (valt nu onder scope 2) en het woonwerk verkeer met de prive auto’s.

Upstream Afvalverwerking (12)
Binnen deze categorie valt de verwerking van het afval van de activiteiten van ABT.
Het gaat hier vooral om kantoormateriaal. Papier, glas, huishoudelijk afval.

Downstream Gebruik verkochte producten (11)
Invloed/ reductie: ABT heeft als ingenieursbureau invloed op deze downstream emissie
door haar ontwerpen en adviezen. Bij een alternatieve constructie door oa gebruik van
andere materialen en slank ontwerpen kan tot 20% bespaard worden op de CO2 uitstoot.

In de scope 3 emissie is de rangorde van de emissiecategorieën op basis van belang en
invloed vastgesteld. Binnen ABT zijn de kennisgroepen constructie en bouwkunde met
bouwfysica & Installatie naar voren gekomen. De groep constructie heeft de meest
innovatieve invloed op het Duurzaam Ontwerpen. Dit gezien het aandeel van het
materiaalverbruik van de hoofddraagconstructie (ca. 60%) en het invloedsgebied van de
constructief ontwerper ligt de nadruk op het aspect 'materiaalverbruik'.

Besparen van materiaal voor constructies
In 2014 is de eerste ketenanalyse opgesteld “Construeren met minder staal”. Dit was
mogelijk doordat ABT een optimalisatie Toolkit (ABT-OT) had ontwikkeld waardoor
constructies geoptimaliseerd kunnen worden. Een optimalisatie van een ontwerp heeft
invloed op het aantal kilogram toe te passen staal en daarmee reductie in de CO2-
ketenanalyse. Voor construeren met minder staal was het referentieproject Nationaal
Museum Soesterberg als uitgangspunt aangehouden.

Naast deze toolkit zijn in de afgelopen paar jaar ook andere tools ontwikkeld waarmee de
milieu-impact van een constructief ontwerp inzichtelijk gemaakt kan worden. In 2016 is
besloten de ketenanalyse “construeren met minder staal” niet te herzien maar een
volledig nieuwe ketenanalyse te schrijven door de snelle ontwikkeling binnen ABT op het
gebied van “duurzaam ontwerpen” gebaseerd op het afstudeeronderzoek van Ali Hosseini
0856583_Eindonderzoek_Milieu-impact van Constructieve ontwerpen incl. bijlage.

1.3 Definities
Duurzaamheid
Met duurzaamheid wordt in dit onderzoek de milieu-impact bedoeld. Een zo min mogelijk
negatief effect op het milieu.

Milieu-impact
Een voorbeeld van milieu-impact in de context van dit onderzoek is de CO2-uitstoot die
veroorzaakt wordt door de productie en het transport van een constructiemateriaal. De
CO2-uitstoot kan worden uitgedrukt in gram, kg en ton, waarbij in dit onderzoek is
gekozen voor kg.
(Bron: Abt-Wiki)

Carbon footprint
Carbon footprint is een meetinstrument om de invloed van onze activiteit op het milieu te
meten. Dit is de meting van broeikasgassen vertaald in CO2-uitstoot. Een carbon
footprint bestaat uit twee delen, de primaire en secundaire footprint.

- De primaire footprint is de directe emissie uit verbranding van fossiele
brandstoffen, zoals bij een auto of het gebruik van gas voor het verwarmen van
een huis.
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- De secundaire footprint is de indirecte CO2-uitstoot van de gehele levenscyclus
van producten die we gebruiken, ook wel bekend als de productketen.

1kg CO2-uitstoot is gelijk aan:
- Productie van 5 plastic draagtassen
- Het rijden van 6 km met de auto
- 12 km reizen met het ov.

(Bron Website - http://www.ikbenduurzaam.nl/index.php/milieu/44-vervuiling/92-de-carbon-
Footprint-een-uitleg)

Schaduwprijzen
Schaduwprijzen zijn kunstmatige prijzen voor goederen of productiefactoren die niet op
markten worden verhandeld. Het milieu is daar een voorbeeld van. Schaduwprijzen
worden in de context van dit onderzoek gezien als een geldbedrag voor de compensatie
van milieu-impact.
(Bron: Handboek Schaduwprijzen).

Levens Cyclus Analyse
De LCA is een manier om de totale milieu-impact van een product gedurende de hele
levenscyclus te bepalen. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt naar de winning van
grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking.

Milieubeleidsdoelstellingen
Milieubeleidsdoelstellingen zijn doelen waarvoor nationale streefcijfers gelden om de
milieukwaliteit te behouden, beschermen en verbeteren. Het dient als bescherming van
de gezondheid van de mens en zorgt ervoor dat we behoedzaam gebruikmaken van
natuurlijke hulpbronnen.
(Bron Website - http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/handboek-eu/hoofdlijnen-
eu/doelstellingen)

Revit
Revit is modelleer software. Een tekenpakket om digitale Bouw Informatie Modellen te
kunnen bouwen (3D-modellen)

MIM-tool
De Milieu-Impact Monitor (MIM-tool) is een Revit plug-in die de milieudata koppelt met
de materialen in het BIM-model.
Met één druk op de knop kan de milieu-impact (carbon footprint en schaduwprijs) van de
constructiematerialen berekend worden.
Het doel is om in het ontwerp te sturen naar een gebouw met een steeds lagere milieu-
impact.
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1.4 Afbakening/ systeemgrenzen
In deze ketenanalyse wordt de werkmethode beschreven waarmee wij inzicht krijgen in
de milieu-impact van de ABT ontwerpen. Er is specifiek gekeken naar welke constructieve
materialen en ontwerpkeuzes gevolgen hebben voor het milieu-impact. De milieu-impact
wordt uitdrukt in schaduwprijzen waardoor een vergelijking kan gemaakt worden met
andere ontwerpen. Om aan hoeveelheden van constructieve onderdelen te komen, wordt
gebruik gemaakt van Revit modellen. Een aantal projecten wordt getoetst op de milieu-
impact en de resultaten worden met elkaar vergeleken.

De ketenanalyse zal zich beperken tot een aantal onderdelen. Binnen de scope van het
onderzoek zal alleen worden gekeken naar schaduwprijzen van constructieve materialen.
Bouwkundige zaken worden voor nu buiten beschouwing gelaten. Dit zal in een latere
versie van de ketenanalyse wel worden meegenomen.

 Onder constructieve materialen verstaan we:
• In het werk gestorte beton
• Prefabbeton
• Constructiestaal
• Gelamineerd hout
• Hout

1.4.1 Beschrijving van de keten
De keten omtrent van constructieve materialen bestaat uit : grondstofwinning, productie,
distributie, gebruik tot afvalverwerking.

Mogelijke milieu-impact ontstaat tijdens elke fase van het gebouw of bouwwerk. Door
voor elke levensfase individueel de milieu impact te kwantificeren is het mogelijk deze
afhankelijk van elkaar te beoordelen. Hiermee worden er betere keuzes gemaakt op de
langere termijn door het meest vervuilende proces van het product in kaart te brengen
en deze te verbeteren.

In onderstaande opsomming is een beknopte beschrijving per levensfase opgenomen. De
modules A tot en met D staan ieder voor een eigen levensfase van een gebouw of
bouwwerk (bron: EN 1508)

Module A: Productie- en constructiefase
A1: Winning en verwerking van grondstoffen
A2: Transport van grondstofwinning naar de
fabriek
A3: Productie
A4: Transport van fabriek naar de bouwplaats
A5: Installaties/aanbreng van het product

Module B: Gebruiksfase
B1: Gebruik van het geïnstalleerde product
B2: Onderhoud van het product
B3: Reparaties van het product
B4: Vervanging van het product
B5: Renovatie van het product
B6: Energiegebruik van het product
B7: Watergebruik van het product

Module C: Einde levenscyclusfase
C1: Demontage of sloop van het product
C2: Transport van het gedemonteerde of
gesloopte product van bouwplaats naar
afvalverwerking
C3: Afvalverwerking van het product.

Module D: Voordelen en nadelen buiten de
systeemgrenzen

Voor constructieve elementen worden de gebruiksfases buiten beschouwing gelaten,
omdat er over het algemeen geen onderhoud nodig is.
MIM beperkt zich tot constructieve elementen. Daarvoor zijn alleen modules A, C en
D van belang. Module B wordt daarmee verwaarloosd omdat het effect beperkt is.
(Bron Bouwen met staal – Onderbouwing van de duurzaamheid Achtergronddocumentatie,
Hoofdstuk 2)
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1.4.2 Ketenpartners
Binnen keten werkt ABT met de volgende ketenpartners:

- Architecten
- Klanten/ opdrachtgevers
- Duurzame leveranciers

De Architect is van belang omdat hij/zij waarschijnlijk al een keuze in (constructieve)
materialen heeft gemaakt en open moet staan om dit te wijzigen als hiermee tot een
duurzamer ontwerp gekomen kan worden.

De klant moet open staan om na te denken en keuzes te willen maken betreffende
kosten versus duurzame constructie, maar ook esthetische overwegingen.

Duurzame leveranciers. Dit zijn leveranciers van constructieve materialen die duurzamer
worden geproduceerd (minder milieu impact).

Hieronder een vergelijking tussen twee kanaalplaatvloeren van 200mm. In het blauw zijn

de emissies en schaduwprijzen van de VBI-kanaalplaatvloer weergeven. Dit zijn
kanaalplaatvloeren met een geoptimaliseerde samenstelling zodat de milieubelasting van
deze platen lager zijn ten opzichte van conventionele kanaalplaten, zoals te zien in het
groen.
Tabel 1: Voorbeeld van twee kanaalplaatvloeren die op verschillende wijzen zijn
geproduceerd. (bron: MRPI & NIBE)

De productiefase van beide kanaalplaatvloeren is verantwoordelijk voor 84,3% van de
totale milieueffecten. De kanaalplaatvloeren worden na de fabriek (gate) vervoerd naar
de bouwlocatie waar weinig tot geen bewerking plaats vinden. In de gebruiksfase heeft
een kanaalplaatvoer geen onderhoud nodig. Bij afvalverwerking wordt er emissie
bespaard door zoveel mogelijk in zijn geheel te hergebruiken en te recyclen in de vorm
van betongranulaat waar hergebruik als element niet mogelijk is.

Het verschil tussen dezelfde product, maar andere productiewijze heeft een verschil van
factor twee. Dit is voor 1m2 vloer een verschil van totaal €3,56, bij een vloer van 200m2
zou dit een verschil van €711,91 zijn.

1.5 CO2 Reductiemogelijkheden door verantwoord ontwerpen
De constructieve ontwerpen worden momenteel beoordeeld op basis van bouwkosten,
bouwtijd, realiseerbaarheid, eisen van de opdrachtgever en de samenwerking met de
bouwkundige oplossing.
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Duurzaamheid komt in het algemeen niet voor in de overwegingen. Er zijn hier
verschillende redenen voor: men wil winst maken en gaat daarom voor de goedkopere
oplossing, geen inzicht in de milieu-impact of men vindt het esthetisch niet passen bij het
ontwerp. Met MIM is het mogelijk om de constructieve ontwerpen goed te beoordelen. Dit
biedt de mogelijkheid om duurzame alternatieven te overwegen voor een beter milieu.

Naarmate het energieverbruik van een gebouw duurzamer wordt, wordt het aandeel van
materiaal in de milieu-impact groter. De verwachting is dat in toekomst de beoordelingen
meer gebaseerd zullen zijn op materiaaltoepassing.

Het doel om gebouwen energieneutraal te maken komt steeds dichterbij. Wanneer dit
bereikt is, zullen er nieuwe doelen komen die gericht zijn op materiaal. Dit zal
ontwerpers uiteindelijk wel dwingen om duurzame alternatieven te overwegen.

Een praktijkvoorbeeld is de Kistendamgarage in Amsterdam waarvoor een optimalisatie is
gemaakt door ABT. In het originele ontwerp was gekozen om een 1000 mm dikke vloer
van onderwaterbeton toe te passen. In de optimalisatie is dit veranderd naar een
vezelstaalbeton vloer van 300 mm. Door de vermindering van de vloermassa is
materiaalbesparing gerealiseerd en is de schaduwprijs verminderd. Dit heeft als gevolgen
dat de garage lichter wordt en dat er voorzieningen moeten worden getroffen om de
opwaartse kracht van grondwater tegen te gaan. Dit is opgelost door de trekpalen te
vervangen door GEWI-ankerpalen. Daarnaast heeft dit er ook toe geleid dat de
constructieve vloer van niveau -2, van 600mm naar 350mm kon gaan.

1.5.1 CO2 Reductie doelstelling

In het vervolg op de ABT brede doelstellingen worden in de groepen Constructie en
Civiele techniek gericht aandacht geschonken aan duurzaam construeren.
Het gaat in daarbij met name om:

- Monitoren van de milieu impact van constructies met eigen methodiek, Revit en
uitvoeren van variantstudies.

- Verankering en procesborging o.a. door inbouwen duurzaamheidscan in
ontwerptraject, duurzaamheidshoofdstuk in onze standaard constructie
berekening deel A, aansluiten bij “green deal beton”- MVO, etc.

- Studie naar innovatieve duurzame materialen
- Publiciteit geven aan de behaalde doelen

De CO2 besparing door MIM kan oplopen tot 500 ton CO2 per project. Hiermee is de
besparing van 5% (voor 2013 t/m 2017)  meer dan behaald. (Voor de komende 3 jaar
willen we nog 5% CO2 uitstoot reduceren bij projecten waar MIM wordt toegepast).

1.5.2 Maatregelen

Om de reductiedoelstelling te kunnen realiseren en monitoren worden de volgende
maatregelen genomen:

- Sinds 2016 is het traject “Ranking the projects” gestart. De doelstelling met dit
traject is dat we van alle ABT constructieve ontwerpen de milieu impact gaan
bijhouden en uiteindelijk gericht gaan sturen.

1.5.3 Resultaten
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Vanaf januari 2018 is de grenswaarde vastgesteld voor de MPG (milieu prestatie
gebouwen)  op €1,00/ m2 BVO > 100m2 voor kantoor- en woongebouwen. De
verwachting dat de waarde in de toekomst wordt aangescherpt én voor meer
gebouwtypes gaat gelden. Door de MIM wordt al snel duidelijk of het ontwerp binnen
deze grenswaarde valt. De resultaten uit de MIM zijn rechtstreeks te gebruiken voor een
MPG-berekening, BREEAM-certificering en de GPR-berekening.

1.6 Hoe werk de MIM tool (Milieu-Imapct-Monitor)

Om de milieu-impact inzichtelijk te maken, wordt voor MIM gebruik gemaakt van
schaduwprijzen op basis van preventiemethodiek. MIM is bedoeld om als monitor
gebruikt te worden voor alle levensfasen van een gebouw tijdens de ontwerpfase en
helpt daarbij mee om de milieu-impact te voorkomen. Hiermee heeft het directe invloed
om milieubeleidsdoelstellingen te halen.

1.6.1 Schaduwprijzen
Schaduwprijzen zijn fictieve prijzen voor producten of diensten die niet op markten
worden verhandeld. Om de milieu-impact van een materiaal vast te stellen wordt gebruik
gemaakt van de LCA (Levens Cyclus Analyse). Hierbij wordt voor verschillende
levensfases van een materiaal gekeken welke milieuaspecten er van toepassing zijn. Om
de milieuaspecten te waarderen wordt hieraan een fictieve prijs gekoppeld, de zogeheten
schaduwprijzen.

Schaduwprijzen zijn dus geen echte bedragen die van de ene partij aan de andere partij
betaald worden. Het zijn prijzen die gelijk staan aan de negatieve milieu-impact voor het
produceren en/of verwerken van een product. In de context van dit onderzoek worden
schaduwprijzen gebruikt om de negatieve milieu-impact van verschillende
constructiematerialen met elkaar te vergelijken. Er bestaan twee mogelijkheden om
schaduwprijzen te bereken, de preventiekostenmethodiek en schadenkostenmethodiek.
ABT heeft gekozen voor de preventiekostenmethodiek.

1.6.2  De preventiekostenmethodiek
De preventiekostenmethodiek legt de focus op het voorkomen van een negatief effect op
de milieukwaliteit. Er wordt dan gekeken welke kosten gemaakt moeten worden om de
milieubeleidsdoelstelling te halen. De kosten zijn gebaseerd op de duurste techniek om
de overheidsdoelstellingen te halen. Deze methode is bedoeld om de milieukwaliteit te
bewaken en wordt ook gezien vanaf het Mid-point level. Dit is het moment dat de stoffen
in de lucht komen.
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Figuur 1: Relaties tussen stof-mid-point- en end-pointniveaus (bron: CE Delft –
Handboek Schaduwprijzen)

Een voorbeeld waarbij preventiekostenmethodiek wordt toegepast:
De regering stelt een doel vast om in 2020 de CO2-uitstoot te verminderen
met 20% ten opzichte van de CO2-uitstoot van 1990. Nu komt het
ministerie van Verkeer en Waterstaat met een plan om alle autowegen te
verbreden. Dit leidt ertoe dat de doelstelling voor 2020 niet wordt
behaald, door de toename van meer autoverkeer. Er moeten dus
aanvullende maatregelen genomen worden om de doelstelling alsnog te behalen.
Deze maatregelen moeten worden gewaardeerd middels de
preventiekostenmethodiek.

De basisregel is: wanneer een bouwwerk veranderingen brengt in op milieubeleid
gebaseerde reductie-inspanningen, moeten deze worden gewaardeerd volgens de
schaduwprijzen gebaseerd op preventiekosten.
(Bron CE Delft – Handboek Schaduwprijzen, hoofdstuk 2)

1.6.3 Milieuthema’s
Schaduwprijzen zijn gekoppeld aan milieuthema’s. Dit zijn aspecten die optreden op het
Mid-pointniveau (zie figuur 1). De uitstoot van de stoffen hebben gevolgen voor de
verschillende milieuthema’s met schade aan gezondheid, natuurkwaliteit en hulpbronnen
tot gevolg. Hieronder is een schematische weergave opgenomen van de ingrepen die
gevolgen hebben voor de milieueffecten, die weer leiden tot milieuproblemen.
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Figuur 2: samenhang tussen ingrepen, daardoor optredende effecten en uiteindelijke
milieuproblemen.
(Bron: Milieueffecten van bouwmaterialen - ir. Andy van den Dobbelsteen & ir. Kees Alberts)

Niet alle milieueffecten in figuur 2 worden meegenomen in dit onderzoek. Het onderzoek
beperkt zich tot de volgende milieueffecten:
• Klimaatverandering
• Aantasting ozonlaag
• Humane toxiciteit
• Zoetwater aquatische ecotoxiciteit
• Mariene aquatische ecotoxiciteit
• Terrestrische ecotoxiciteit
• Fotochemische oxidantvorming
• Verzuring
• Vermesting
• Uitputting van abiotische grondstoffen
• Uitputting van fossiele energiedragers

Dit zijn de milieueffecten waartoe de Nationale Milieudatabase zich beperkt omdat de
norm- en wetgeving nog niet alle milieueffecten valideert.

1.6.4 Revit (tekenpakket voor 3d-modellen)
Het is mogelijk om in Revit een parameter ‘schaduwprijs/m3’ aan te maken. Deze
parameter is aangemaakt in de template die ABT gebruikt voor het modeleren van elk
project. In de template is een aantal materialen al gedefinieerd. Aan deze materialen is
een projectparameter toegevoegd waaraan de schaduwprijs van het materiaal kan
worden toegevoegd. Vervolgens is de schaduwprijs per materiaal berekend en deze
toegevoegd aan de materialenbibliotheek van de ABT-template.
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Het is nu dus mogelijk om in Revit een globaal inzicht te krijgen in wat de milieu-impact
is per constructieve component. Dit zal een globaal inzicht geven in de milieu-impact van
de component. Voor een gedetailleerde berekening is het mogelijk om een berekening te
maken met de Milieu-impact monitor (MIM) van ABT.

1.6.5 Gegevens voor de berekeningen
Een milieuproductverklaring, of Environmental Product Declaration (EPD) is een
geverifieerd document dat de milieudata van een product weergeeft op basis van een
levenscyclusanalyse (LCA). De verklaring is gebaseerd op de internationale ISO-norm
14025(type III Environmental Declarations), waarin de principes en specificaties van een
milieuproductverklaring toegelicht zijn.
In een milieuproductverklaring wordt de milieu-impact van een product gekwantificeerd,
een EPD is dus de documentatie van een LCA. Er bestaan meerdere typen van een
milieuproductverklaring, in dit hoofdstuk wordt dit beperkt tot de typen die zijn gekozen
voor MIM.

Er is in eerste instantie gekeken naar de MRPI bladen, deze zijn bekend voor onder
andere staal en verschillende betonproducten. Voor producten waarvan geen MRPI
bladen beschikbaar of gepubliceerd zijn is gekeken naar de Nationale Milieudatabase
(NMD). Om aan de gegevens vanuit de NMD te komen is gebruikgemaakt van de NIBE
app en de DGBC-materialen tool.

MRPI-bladen hebben de voorkeur, omdat het een organisatie is die door het Nederlands
Verbond Toelevering Bouw (NTVB) en de Rijksoverheid is samengesteld. Op de tweede
plaats wordt NIBE-milieuclassificatie gekozen, omdat het een onafhankelijke organisatie
is die milieubelastingen publiceert. Zij gebruiken gegevens gebaseerd op strenge
wetenschappelijke normen. In het laatste geval wordt gekozen voor De Nationale
Milieudatabase, omdat zij geen gegevens publiceren en daarnaast niet aangeven wat de
eigenschappen van de materialen of producten zijn.

1.7 MIM, Milieu-Impact Monitor
MIM is een Excelbestand waar in meerder tabbladen data aan elkaar worden gekoppeld.
Op basis van hoeveelheden wordt er een schaduwprijs berekend per onderdeel.

Het Excelbestand waarin MIM is gemaakt bestaat uit meerder tabbladen die met elkaar
verbonden zijn.
In het voorblad is het mogelijk om de hoeveelheden in te voeren van een bouwwerk.
Alles wat hier wordt in gevoerd heeft gevolgen tot de achterliggende tabbladen. In het
tabblad ‘Funderingen’ , ‘Vloeren’ en ‘Draagstructuur’ worden de berekening gemaakt van
constructieve onderdelen waarvan vaste schaduwprijzen per m3 bekend zijn. Onder het
tabblad ‘Beton’ wordt de berekening voor beton gemaakt. Hierbij wordt op basis van
sterkteklasse, milieuklasse en uitvoeringswijze de samenstelling van beton berekend. In
de tabbladen ‘Matrix’, ‘Rekenhulp’, ‘MRPI’ en ‘NMD’ zijn de milieuberekeningen als data
opgenomen. In het tabblad grafiek verschijnt de uitkomst van de milieu-impact in
grafiekvormen.
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Hier is het volgende is hier zichtbaar:
1. De CO2 emissie en schaduwprijs, totaal, per m2 BVO en per m2 BVO/jaar.
2. Het bruto vloer oppervlak (BVO) moet in dit veld ingevuld worden. De waarde wordt

per project onthouden, dus dit is éénmalig.
3. De levensduur van het gebouw.
4. De refresh knop. Zijn er wijzigingen aangebracht in het model? Dan kan d.m.v. deze

knop de berekening opnieuw uitgevoerd worden.
5. Export Excel. Er wordt een export gemaakt naar Excel waarin meer informatie

beschikbaar is over de groepen elementen in het model en de CO2 en schaduwprijs
waardes hiervan.

6. Een visuele weergave. Hierin is te zien welke Revit Catergories in het model het
grootste aandeel in CO2 emissie hebben.

7. Een visuele weergave van de schaduwprijs per m2 BVO/jaar. Hierin is af te lezen of
het ontwerp voor constructies op de goede weg is m.b.t. de wetgeving (€1/m2
BVO/jaar voor het totale gebouw).

In het voorblad is het mogelijk om de hoeveelheden in te voeren van een bouwwerk. De
indeling is gebaseerd op de indeling van Revit. De mogelijkheid bestaat om damwanden,
funderingspalen, ter plaats gestorte(tpg) poeren en tpg funderingsbalken in te voeren.

Onderdeel In te voeren gegevens
Damwanden KG staal
Funderingspalen keuze een lijst met funderingspalen + M3/paal
tpg poeren, vloeren, kolommmen
liggers, balken en wanden

Betonsamenstelling gebaseerd op de betonkwaliteit,
milieuklasse, de uitvoeringsmethode, vliegastoevoeging en de kg
wapening per m3 beton.**

algemene vloeren Type vloer,  hoogte in mm, totale m2, soort druklaag, hoogte
druklaag in mm en wapening in kg/m3.

Tpg vloeren Zie tpg poeren
stalen, houten en gelamineerde
houten kolommen

Deze hebben een vaste waarde waaruit gekozen kan worden en
de mogelijkheid om eventuele afwerkingen te kiezen

stalen, houten en gelamineerde
liggers, balken en wanden

Deze hebben een vaste waarde waaruit gekozen kan worden en
de mogelijkheid om eventuele afwerkingen te kiezen

**De samenstelling van het beton wordt in het tabblad ‘Beton’ gebruikt om per grondstof
de milieu-impact te berekenen
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Het kan voorkomen dat er meerdere varianten van een onderdeel worden toegevoegd.
Bijvoorbeeld dat er twee verschillende funderingspalen worden toegepast in een project.
Dan bestaat de mogelijkheid om in MIM in eerste instantie een nieuw type toe te voegen.

7.1.1 Voorbeeldproject 1
School 1 betreft een nieuwbouwproject van 3 lagen, met op niveau 1 een gymzaal.
Kenmerken van het ontwerp zijn het aantal grote vides en de afgeronde hoeken van het
gebouw.
Bijzonder aan het gebouw zijn de drie stabiliteitswanden waar op niveau 1 een vloer aan
wordt opgehangen.

De constructie van het gebouw bestaat uit in het werk gestorte fundering op prefab
funderingspalen van 400x400mm. De begane grond vloer wordt uitgevoerd met
geïsoleerde kanaalplaatvloer met druklaag. De verdiepingsvloeren en dakvloer worden
ook uitgevoerd met kanaalplaten voorzien van een druklaag. Voor de gymzaal op niveau
1 is gekozen voor een verzwaarde kanaalplaat, in massa vergelijkbaar met een
klimaatvloer, vanwege de benodigde geluidisolatie. De draagconstructie bestaat uit in de
vloer geïntegreerde stalen liggers en stalen kolommen. Het dak van de gymzaal is
uitgevoerd met raatliggers en stalen dakplaten.

Het ontwerp heeft de volgende eigenschappen:

Waterkering n.v.t.
Fundering Prefab palen 400x400mm, paal niveau -22m t.o.v. NAP.
Poeren Diverse maatvoering, C30/37 XF3, 120kg/m3 wapening
Funderingsbalken Diverse maatvoering, C30/37 XF3, 110kg/m3 wapening
Vloer Type 1 Geprofileerde Staalplaat 135mm, dakplaten
Vloer Type 2 Geprofileerde Staalplaat 158mm, dakplaten
Vloer Type 3 Breedplaatvloer 250mm dik, schil 50mm, C30/37, XF2 150kg/m3 wapening
Vloer Type 4 Geïsoleerde kanaalplaatvloer 260mm incl. druklaag 70mm, C30/37, XC1,

120kg/m3 wap.
Vloer Type 5 Kanaalplaatvloer 260mm incl. druklaag 70mm, C30/37, XC1, 120kg/m3 wap
Vloer Type 6 Kanaalplaatvloer 200mm incl. druklaag 50mm, C30/37, XC1, 85kg/m3 wap
Vloer Type 7 Verzwaarde kanaalplaat, verrekend met klimaatvloer 260mm Excl. druklaag
Balken Type 1 Staal brandwerende behandeld
Balken Type 2 Gelamineerd hout
Kolommen Type 1 Staal brandwerende behandeld
Wanden Type 1 Stabiliteitswand, C30/37 XC1, 100kg/m3 wapening
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Het schoolgebouw heeft een schaduwprijs per m2 bruto vloeroppervlak van € 17,05. De
totale bruto vloeroppervlakte bedraag bij dit gebouw 7800m2, dat resulteert in een totale
schaduwprijs van €132.953,05. De totale CO2-uitstoot van 1,26 miljoen kg die
veroorzaakt wordt door het gebouw is gelijk aan 9.293 keer van Amsterdam naar Parijs
en terug te rijden met een gemiddelde sportauto.

BVO 7800 m2 Totaal Per m2 BVO
Schaduwprijs € 132.953,05 € 17,05
CO2 uitstoot 1.26 E 1.61 E

TOTAAL
In het totaaloverzicht hieronder is goed te zien dat de vloeren verantwoordelijk zijn voor
een groot deel van de milieu-impact. Het aandeel van de draagstructuur is aanzienlijk
lager dan dat van de fundering, dit heeft te maken met de grote hoeveelheid toepassing
van gewicht besparend staal (Raatliggers). Daarnaast zijn de funderingspalen tot -
22m t.o.v. NAP geheid.

Totaaloverzicht CO2-uitstoot van School 1

De vloeren in dit project zorgen met 71% voor het grootste aandeel in CO2-uitstoot.  Als
we kijken naar de schaduwprijzen per m2 vloer, dan komt de klimaatvloer het
ongunstigste uit.
De hoge waarde van de klimaatvloer ten opzichte van de kanaalplaatvloer zit
voornamelijk in de grote massa. Door het hoge eigen gewicht kan een lager aantal platen
per keer getransporteerd worden naar de bouwplaats, dus meerdere malen transport zijn
hiervoor vereist.

Een alternatief voor de kanaalplaatvloer zou de groene kanaalplaatvloer van VBI kunnen
zijn. Dit zijn kanaalplaatvloeren met een geoptimaliseerde samenstelling zodat de
milieubelasting van deze platen lager is ten opzichte van conventionele kanaalplaten. VBI
beweert dat er 10% minder milieulasten worden veroorzaakt. Als bij dit project alle
kanaalplaatvloeren uitgevoerd zouden worden als VBI groene kanaalplaatvloeren, dan
zou er circa 15% lagere schaduwprijs uitkomen over het totale gebouw.

7.1.2 Voorbeeldproject 2 in vergelijk met voorbeeldproject 1
In dit hoofdstuk wordt het gebruik van de MIM toegelicht d.m.v. een voorbeeld project 2
in vergelijk met voorbeeldproject 1.
Dit nieuwbouw project is ook een schoolgebouw. De school bestaat
uit 4 bouwlagen met een L-vormige plattegrond, die om de bestaande Nettenfabriek is
gevouwen. Ook de bestaande bebouwing heeft een L-vormige plattegrond. In de ruimte
tussen bestaande bouw en de nieuwbouw is er een atrium gerealiseerd.

27%

83%

10% Fundering

Vloeren

Constructieve
kolommen, liggers
en wanden
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De constructie van de nieuwbouw staat volledig los van het bestaande gebouw en
bestaat uit staalskelet van stalen kolommen en stalen liggers. De kolommen bestaan
grotendeels uit kokers welke vanwege de brandwerendheid worden gevuld met
gewapend beton. Hierdoor wordt de belastinggraad gereduceerd en is hiermee de
brandwerendheid door over dimensionering behaald. De liggers komen onder de vloer en
worden brandwerend geschilderd. Een aantal van de liggers wordt in de vloer
geïntegreerd, ook deze worden brandwerend geverfd.

De vloeren worden uitgevoerd als klimaatvloer 320mm dik zonder druklaag. Dit om de
milieu lasten te reduceren en om kostentechnische redenen. De schijfwerking van de
vloeren wordt gewaarborgd door stalen dookverbindingen van de vloer met het
staalskelet en het vullen van de kelkvoegen van de klimaatvloeren. Plaatselijk worden er
kanaalplaatvloer en breedplaatvloeren toegepast. Het gebouw is gefundeerd op staal.
Voor de funderingen worden funderingsstroken en funderingspoeren toegepast. Een
aantal palen is aanwezig vanwege de aansluiting op het bestaande gebouw.

Het ontwerp heeft de volgende eigenschappen:
Waterkering n.v.t.
Fundering Prefab palen 17st, paal niveau 3,5m+ t.o.v. NAP
Poeren Diverse maatvoering, C30/37 XF3, 120kg/m3 wapening
Funderingsbalken Diverse maatvoering, C30/37 XF3, 120kg/m3 wapening
Vloer Type 1 Monolietvloer, C30/37 XF3, 120 kg/m3 wapening
Vloer Type 2 Breedplaatvloer 50 + druklaag 170mm, C30/37, XC1, 65kg/m3 wap
Vloer Type 3 Breedplaatvloer 50 + druklaag 200mm, C30/37, XC1, 65kg/m3 wap
Vloer Type 4 Kanaalplaatvloer 320mm incl. druklaag 70mm, C30/37, XC1, 80kg/m3 wap
Vloer Type 5 Staalplaat betonvloer 150mm , C30/37 XC1, 65kg/m3 wap
Vloer Type 6 Multiplex 18mm
Vloer Type 7 Prefab bordessen
Balken Type 1 Houten balklaag
Balken Type 2 Staal brandwerend behandeld
Balken Type 3 Staal geverfd
Balken Type 4 Prefab betonen nok
Kolommen Type 1 Staal gevuld met beton t.b.v. brandwerendheid
Kolommen Type 2 Staal brandwerend behandeld
Kolommen Type 3 Staal geverfd
Wanden Type 1 tpg 300dik , C30/37 XF3, 120kg/m3 wapening
Wanden Type 2 Prefab 250dik , C53/65 XC1, 85kg/m3 wapening
Wanden Type 3 Prefab 300dik , C53/65 XC1, 85kg/m3 wapening
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TOTAAL
Het schoolgebouw heeft een schaduwprijs per m2 bruto vloeroppervlak van €14,76.
Bij dit project is er gestreefd naar een zo duurzaam mogelijk ontwerp. De lage
schaduwprijs per m2 BVO is een methode om de duurzaamheid van het project te
kwantificeren. Bij de vorige school was het niet een specifieke eis, maar is er gestuurd op
en zo kostenefficiënt mogelijk ontwerp.
De totale bruto vloeroppervlakte bedraagt bij dit gebouw 2500m2, dat resulteert in een
totale schaduwprijs van € 36.901,31. De totale CO2-uitstoot van 413.000 kg die
veroorzaakt wordt door het gebouw is gelijk aan 2.519 keer van Amsterdam naar Parijs
en terug te rijden met een gemiddelde sportauto.

BVO 2500 m2 Totaal Per m2 BVO
Schaduwprijs € 36.901,31 € 14,76
CO2 uitstoot 4.13 E 1.65 E

In het totaaloverzicht is te zien dat de vloeren in dit ontwerp domineren. Dit is ook
geconstateerd bij school 1.
De reden hiervoor is door grote massa die de vloeren in beslag nemen en de hoge
milieulasten die zij veroorzaken. Opmerkelijk bij dit ontwerp is dat de draagstructuur
(met groen weergeven) hoger uitvalt dan de fundering. Bij de school 1was de fundering
duidelijk een groter aandeel dan bij dit schoolgebouw. Dat komt door het grote
aantal funderingspalen dat nodig was voor school 1.

Overzicht CO2-uitstoot van School 2

FUNDATIE
Deze school is gefundeerd op staal en heeft zijn aandeel in de fundering vanwege de
grote poeren. In onderstaande figuur is met groen aangegeven dat 80% van het aandeel
van de fundering door de poeren komt. Dit komt doordat er een aantal poeren van 2,4m
bij 2,4m zijn toegepast op de plaats van de kolommen. Daarentegen worden er maar 17
funderingspalen toegepast op de plaats waar de bestaande bouw en de nieuwbouw
elkaar ontmoeten. Dit zorgt voor een grote besparing ten opzichte dan school 1.
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Overzicht fundatie CO2-uitstoot van School 2

DRAAGSTRUCTUUR
Het aandeel van de draagstructuur bedraagt 27% van het totaal, zoals te zien op het
figuur TOTAAL. In onderstaande figuur is te zien hoe de verdeling van die 27% is. Hier is
duidelijk dat de ‘Staalconstructie’ het hoogste uitvalt. Dit is het aandeel dat
veroorzaakt wordt door de stalen liggers. De liggers zijn voorzien van een brandwerende
coating. Het aandeel van de wanden bedraagt 41%. Dit zijn de kernwanden. De wanden
hebben een grote bijdrage vergeleken met het volume dat zij hebben. Dit komt doordat
de wanden prefab wanden zijn met een hoge betonsterkte. Dit resulteert in een hoger
cementgehalte en doordat de wanden prefab zijn.
Door meer toepassing van portlandcement hebben de wanden een hogere milieu-impact.
Dit komt door het verwerkingsproces van CEM I, dat meer milieu-impact veroorzaakt dan
CEMIII.

Overzicht draagstructuur CO2-uitstoot van School 2
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8. Verbeteringen
Verbetermaatregel: Om goed te kunnen beoordelen of een constructief ontwerp
milieuvriendelijk is of niet, zou er een schaalverdeling moeten worden ontwikkeld. Dit
kan door bijvoorbeeld 10 verschillende schoolgebouwen te toetsen op schaduwprijs per
m2 BVO. Vervolgens kan hieruit een gemiddelde waarde worden genomen die als de
schaduwprijs voor schoolgebouw gebruikt kan worden. Dit principe zou voor alle typen
gebouwen kunnen worden gedaan waardoor inzichtelijk wordt welke schaduwprijs voor
welk type gebouw aanvaardbaar is.




