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 Inleiding 

1.1 Probleemschets 

Sinds de publicatie van het rapport 'Niet alles kan' van de commissie Remkes is duidelijk 

dat Nederland scherpe keuzes moet maken om uitstoot van stikstof (NH3, NOx) moet 
beperken om de depositie ervan in kwetsbare gebieden (Natura 2000) tot een minimum 

terug te brengen. Eén van de directe consequenties van de uitspraak van de RvS over PAS 

is dat de voorbereiding van veel bouwprojecten (die immers leiden tot een toename van 

de stikstofuitstoot) is komen stil te liggen. Bouwbedrijven geven inmiddels aan dat de 

financiële gevolgen hiervan kunnen leiden tot faillissementen.   

De hoogste bestuursrechter (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) heeft op 

29 mei 2019 (zie: AbRS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603 en ECLI:NL:RVS:2019:1604) 

beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (hierna: ‘PAS’) niet gebruikt mag worden als basis 
om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse 

van stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 2000-gebieden.   

Deze beslissing heeft consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, de 

aanleg van infrastructuur (o.a. vaar-, spoor-, en autowegen), de bouw van nieuwe bedrijven en 
agrarische activiteiten die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie op 

stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden.   

Doordat het PAS niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemmingverlening voor 
activiteiten en plannen die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie, is het een 

stuk ingewikkelder geworden om deze ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en te 

realiseren die leiden tot een toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige 

habitattypen in Natura 2000-gebieden.   

Bron: Factsheet Woningbouwplannen, stikstof en Natura 2000-gebieden; Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties; Den Haag, 2 juli 2019 

 

Uiteindelijk gaat het om het terugdringen van de stikstofniveaus, en daarmee het 

voorkomen van de aantasting van de biodiversiteit in vooral de 118 Natura 2000-gebieden 

met overbelaste stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van (dier)soorten. Hierbij 

zal naar alle sectoren gekeken moeten worden, zoals de veeteelt, de industrie en het 
verkeer. Ook de bouw wordt vaak expliciet genoemd. Om effectief en efficiënt in te 

kunnen grijpen is er inzicht nodig in de mate waarin activiteiten bijdragen aan zowel de 

verhoging van de landelijke achtergrondconcentraties als aan de depositie in de buurt van 

een project.  

1.2 Doelstellingen 

Deze quick scan biedt een eerste inzicht in: 

1. stikstofemissies die samen (kunnen) hangen met aan projecten in de burger- en 

utiliteitsbouwsector gerelateerde activiteiten (met onderscheid lokaal effect / effect 

op achtergrondniveau) 

2. oplossingsrichtingen voor de  relevante activiteiten, met daarbij een indicatie van de 

daarmee te bereiken reductie 
3. aanbevelingen voor gericht vervolgonderzoek 

In deze quick scan wordt gezocht naar een globaal beeld, waarmee de belangrijkste 

bijdragen van activiteiten in de B&U-sector aan stikstofemissies duidelijk worden.   
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1.3 Onderzoeksaanpak 

Als eerste stap zijn de ‘activiteiten’ die samenhangen met ‘bouwprojecten’ in beeld 
gebracht, en is per activiteit kwalitatief beschreven wat de relevantie is voor de 

stikstofproblematiek (hoofdstuk 2).  

Bij de relevante activiteiten is aan de hand van een fictief bouwproject en een eenvoudige 

modelmatige benadering van de werkelijke situatie een kwantitatief inzicht verkregen in 
de emissies (hoofdstuk 3). Dit inzicht is naast de voor de bouw gebruikte kengetallen 

gelegd, zoals in de Aerius-tool. Ook zijn de verbeteroplossingen verkend, waarbij de met 

de oplossing potentieel te bereiken reductie is ingeschat.  

De conclusies volgen in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk ook de aanbevelingen, zoals voor 
verder onderzoek en de prioritering. 

1.4 Afbakening 

Binnen de scope van deze quick scan is het niet mogelijk om uitgebreid onderzoek te doen 

naar emissies van bouwactiviteiten of bouwmaterialen. Er is dus nauwelijks nieuwe kennis 

ontwikkeld, we verzamelen en ordenen bestaande informatie. Het is mogelijk dat de 

benodigde gegevens niet beschikbaar zijn, of niet eenvoudig beschikbaar gesteld kunnen 

worden. 
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 Beschrijving activiteiten 

2.1 Context 

Relevante emissies 

In dit onderzoek wordt gekeken naar de uitstoot van stikstof als gevolg van 

bouwactiviteiten.  De term 'stikstof' is misleidend. Stikstofgas is in grote hoeveelheden in 

de lucht aanwezig, deze bevat 78% stikstof (N2). Het gaat om de reactieve vormen, 

waarvan ammoniak (NH3) en stikstofoxide (NO of NO2, samen aangeduid met NOx) het 

belangrijkst zijn.  

De totale uitstoot van NH3 is in Nederland ongeveer 132 kiloton per jaar, van NOx is dat 

246 kton per jaar. Hiervan is respectievelijk 3,9 kton en 7 kton toegeschreven aan 'handel, 

diensten en overheid en bouw'.   

  

Figuur 2.1 Nationale emissies van NH3 en NOx 

Let op: de verticale assen zijn niet gelijk. Bron: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0183-

verzuring-en-grootschalige-luchtverontreiniging-emissies.  

Een kilogram NH3 bevat 0,82 kg stikstof (N), een kilogram NOx bevat 0,31 kg stikstof (N). 
De totale emissie van stikstof komt zo op 109 kiloton N uit NH3 en 74 kiloton N uit NOx, 

samen is dat dus 183 kiloton per jaar. Over heel Nederland komt dat neer op 44 kilo per 

hectare (oppervlakte inclusief water zoals het IJsselmeer). 

 

Via de Nationale Emissieregistratie is ook inzicht te krijgen in de emissies van NH3 en NOx 

per subdoelgroep. Deze getallen gaan op dit moment tot en met 2017. Een aantal van 

deze subdoelgroepen zijn gerelateerd aan de gebouwde omgeving. De onderstaande 

tabel geeft een beeld van de belangrijkste bronnen, relevant voor dit onderzoek. 

Hieruit blijkt dat  voor de emissie van NH3 door mensen (transpiratie, ademen) relevanter 

is dan de bouwmaterialen zelf. Voor NOx is vooral de uitstoot van brandstofgebruik van 

belang. Grofweg een kwart van alle kilometers is aan de bouw gerelateerd, dat geldt 

waarschijnlijk even zeer voor de daarmee samenhangende uitstoot van NOx. Tellen we de 
belangrijkste posten in onderstaande tabel op, dan is ongeveer 

(4,3%+2,8%+2,1%)*25%+1,9%=4,2% van de NOx-uitstoot bouw-gerelateerd. Dat betreft 

dan overigens niet alleen nieuwbouw, maar ook het onderhoud van bestaande gebouwen. 

Tabel 2.1 Emissies NH3 en NOx per subdoelgroep (emissies over 2017) 

Let op: Dit is geen overzicht van de belangrijkste bronnen. In het algemeen geldt dat 

veestapel (vooral NH3) en water- en wegverkeer (vooral NOx) niet zijn opgenomen. 

Bron: http://www.emissieregistratie.nl 
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Subdoelgroep NH3 

kiloton 

NH3 

aandeel 

Transpiratie en ademen 1,7 1,3% 

Huisdieren mest 1,5 1,2% 

Vuurhaarden consumenten, sfeerverwarming woning 0,9 0,7% 

Oplosmiddel- en ander productgebruik: Schoonmaakmiddelen, 

HDO 

0,5 0,4% 

Oplosmiddel- en ander productgebruik: Schoonmaakmiddelen, 

consumenten 

0,5 0,4% 

SBI 23 (per bedrijf): Bouwmaterialen- en glasindustrie 0,3 0,2% 

Woningbranden 0,1 0,1% 

Subdoelgroep NOx 

kiloton 

NOx 

aandeel 

Uitlaatgassen zware bedrijfsvoertuigen excl. autobussen, 
autosnelweg 

14,5 4,3% 

SBI 35 (per bedrijf): Productie en distributie van elektriciteit en 
gas 

13,4 4,0% 

Uitlaatgassen lichte bedrijfsvoertuigen diesel, autosnelweg 9,3 2,8% 

Uitlaatgassen zware bedrijfsvoertuigen excl. autobussen, 
buitenweg 

7,2 2,1% 

Mobiele werktuigen, bouwsector 6,5 1,9% 

 

Depositie 

Bron: https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/veelgestelde-vragen/ 

Hoe de verspreiding van stikstof door de lucht precies plaatsvindt is van veel verschillende factoren 

afhankelijk, waaronder het soort stikstof (NOx of NH3), de hoogte waarop het wordt uitgestoten, de 

warmte van de lucht, het landschap en de windrichting. In principe geldt dat dichtbij een bron meer 

stikstof neerslaat dan verder weg van de bron, maar de stikstof kan wel ver reiken. 

Ammoniak blijft enkele uren in de lucht hangen, bijvoorbeeld na het uitrijden van mest op een 

landbouwgebied. Als het dan waait, kan de ammoniak ver verspreid worden. Een groot deel daalt 

binnen enkele tientallen kilometers neer, maar een deel kan ook honderden kilometers verder 

neerdalen. 

De depositie door stikstofoxide is bij een gelijke hoeveelheid stikstof en zelfde emissie-eigenschappen 

lager per hectare dan ammoniak. Dit komt omdat NOx langzamer deponeert en daardoor verder 

verspreidt. Daarnaast hebben industriële bronnen over het algemeen een grotere uitstoothoogte 

(schoorsteen) dan landbouwbronnen (maaiveld of stal), waardoor het verder verspreid. 

 

De depositie van stikstof wordt uitgedrukt in een eis van mol per hectare. Een 'mol' is 

gedefinieerd als de hoeveelheid stof die exact 6,022 140 76 × 1023 deeltjes bevat. Stikstof 

(N) heeft een atoommassa van 14, zodat een mol stikstof ongeveer 14 gram weegt. Op 

dezelfde manier weegt NH3 ongeveer 17 gram/mol en NOx (bij een verhouding 5% NO en 
95% NO2) 45 gram/mol.  

Omdat zowel NH3 als NOx via de lucht verspreid wordt, is de Nederlandse emissie niet 

gelijk aan de depositie in Nederland. Nederland is een netto-exporteur van stikstof. In de 

onderstaande figuur zijn de emissies per hectare weergegeven. De totale depositie in 
Nederland is 20,5 kg/hectare, waarvan 10,1 als gevolg van emissies in Nederland.  

Voor een gevoel van de ordegrootte: Onder PAS was een aanvullende depositie van 0,05 

mol/hectare.jaar in een Natura 2000 gebied toegestaan. Dat komt overeen met 0,70 gram 
stikstof (N) of 0,85 gram NH3. 
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Figuur 2.2 Stikstofbalans Nederland (kg/hectare) 

Bron: https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2019/10/factsheet-stikstofemissie/ 

Bijdrage directe depositie versus achtergrondconcentratie 

Het is belangrijk onderscheid te maken naar de locatie waar de emissies plaatsvinden. 

Locaties in de buurt van een natuurgebied zullen een directe depositie in dat natuurgebied 

veroorzaken. Dat geldt ook voor verder weg gelegen locaties, maar de directe depositie 

zal wel snel afnemen. De Aerius-tool brengt deze depositie in beeld.  

Daarnaast zullen alle bronnen bijdragen aan de achtergrondconcentratie. Dat geldt ook 

voor buitenlandse bronnen, een groot deel van de gedeponeerde stikstof komt van over 

de grens. Bij veel stappen in de levensloop van een gebouw (zie hieronder) zal het om 

bronnen gaan die vooral invloed hebben via de achtergrondconcentratie. Het 
minimaliseren van deze bijdrage is natuurlijk gewenst voor de algehele stikstofdepositie in 

Nederland, maar het is voor een specifiek natuurgebied veel minder relevant dan de 

directe depositie.  

AERIUS 

AERIUS is het rekeninstrument voor de leefomgeving. AERIUS bestaat uit meerdere 

producten, elk gericht op een specifieke gebruikerstaak. AERIUS Calculator berekent de 

emissie van stikstof als gevolg van economische activiteiten en de depositie op Natura 
2000-gebieden. Een berekening bevat een of meerdere bronnen. Deze bronnen moeten 

door de gebruiker van de Calculator zelf worden ingevoerd gespecificeerd.  

Salderen 

Een economische activiteit leidt nagenoeg altijd tot een extra uitstoot van stikstof. Omdat 

op moment van schrijven een toename van de depositie van stikstof in Natura 2000 

gebieden niet toegestaan is moet er ofwel gezorgd worden dat er geen extra depositie is, 
ofwel dat bestaande depositie afneemt. Een mogelijkheid daarvoor is het ‘salderen’ van 

emissies. Een nieuwe activiteit maakt dan gebruik van de ‘emissierechten’ van een andere 

activiteit. Voor bouwontwikkelingen kan dit bijvoorbeeld betekenen dat een agrarisch 

bedrijf wordt uitgekocht zodat diens stikstofemissierechten gebruikt kunnen worden voor 

het bouwproject.  

Salderen kan zowel intern (binnen het eigen project, maar dat is voor bouwprojecten 

vooral een theoretische optie) als extern.  

 

Wat is intern salderen? 
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Bron: https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-

toestemmingsbesluiten/intern-salderen/ 

Wanneer er voor het realiseren van een nieuwe of bestaande activiteit stikstofemissie nodig is, kan dit 

soms binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Als een (agrarisch) bedrijf zodanig 

wordt aangepast dat er niet meer stikstofemissie nodig is, dan spreken we van intern salderen. Dit kan 

bijvoorbeeld door bij uitbreiding van een (agrarisch) bedrijf emissiearme technieken te installeren, 

waardoor de stikstofdepositie hetzelfde blijft. 

 

Wat is extern salderen? 

Bron: https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-

toestemmingsbesluiten/extern-salderen/ 

Wanneer er voor het realiseren van een nieuwe of bestaande activiteit stikstofemissie nodig is, kan dit 

niet altijd binnen het project of op de locatie worden opgelost. Er is dan een andere optie: extern 

salderen. Een bedrijf dat (deels) stopt kan stikstofactiviteit overdragen aan een ander. 

Levensloop ‘bouwproject’ 

Bij de zoektocht naar ‘boosdoeners’ wordt ook gewezen naar 'de bouw’. Maar achter de 

termen ‘bouw’ of ‘bouwproject’ ligt veel verscholen. Beslissingen om al dan niet te mogen 

bouwen hebben gevolgen voor activiteiten die meerdere sectoren overstijgen. Het gaat 
om de sector Industrie en Energieproductie, maar ook om de sector Transport of Verkeer.  

De activiteiten worden in deze studie ‘afgepeld’ door de levensloop van een bouwproject 

te doorlopen. Dit aan de hand van de levensloopbeschrijving zoals die in de Europese norm 

EN15804 wordt gehanteerd (figuur 2.3). Deze norm is ook de onderlegger voor de 
conform het Bouwbesluit verplichte milieuprestatieberekening. In deze studie worden 

onderscheiden de productie, bouw-, gebruiks- en afdankingsfase (de fase buiten de 

levensloop, waar bijvoorbeeld de recycling van bouwmaterialen speelt, wordt in deze 

studie als onderdeel van de productiefase beschouwd). 

De constructiefase (hier 'Bouwfase' genoemd) wordt hier nog uitgebreid met 

verschillende subfasen die te maken hebben met de directe omgeving van het bouwwerk, 

maar niet per sé met het bouwwerk zelf (voorbereidende onderzoeken, bouw- en woonrijp 

maken).  

 

 

Figuur 2.3: Schematische weergave van de levensloop bouwwerk (bron: EN 15804) 
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2.2 Productiefase 

Deze fase gaat van de winning van de grondstoffen, via de productie van halffabricaten tot 
het eindproduct. Met daartussen vaak meerdere transportbewegingen. Het gaat in de 

productiefase voornamelijk om emissies die een bijdrage leveren aan de 

achtergrondconcentratie. Locaties in de directe nabijheid van natuurgebieden komen 

beperkt voor. Het kan hierbij gaan om winningslocaties (afgraving, houtkap) en 

productielocaties.  

Grondstoffen, halffabricaten en producten worden over de hele wereld heen en weer 

gesleept. Door de vaak lange afstanden veroorzaakt dit de nodige NOx emissies. Veel van 

de buitenlandse locaties zijn op een dusdanige afstand, dat de NOx-emissie, die daar 

plaatsvindt, Nederland niet bereikt. Dit gaat bijvoorbeeld om de winning van ertsen of het 
zeetransport vanuit Zuid-Amerika. Locaties in de nabijheid van Nederland of in Nederland 

zelf kunnen wel bijdragen aan de landelijke achtergrondconcentratie. 

2.3 Bouwfase 

In de bouwfase gaat het om een eenmalige tijdelijke bronnen. Het betreft wel veel 

bedrijvigheid met zware machines en vrachtwagens op de locatie zelf. De emissies zijn dus 

grotendeels van belang voor de directe depositie. Bij de aanvoer van bouwproducten, 

materiaal en bouwvakkers gaat het om het transport over de laatste kilometers.   

Een belangrijk onderscheid dat hier gemaakt moet worden is dat tussen road vs non-road 

mobile machines (NRMM). Voor road machines (vrachtwagens, busjes) gelden de Euro-

normen voor voertuig-emissies die door de jaren heen zijn aangescherpt. Daarom is voor 

emissies uit mobiele bronnen de leeftijdsopbouw van het park een heel belangrijke factor. 

 

De bouwfase is voor de vergunningsverlening en toetsing van woningbouwprojecten voor 

de natuurwetgeving van groot belang. De oorzaak hiervan ligt in een potentiële piek in 
uitstoot op één locatie door gebruik van brandstofaangedreven materieel en diverse 

transportbewegingen voor de aanvoer van (bouw)materialen en personeel, indien niet 

wordt gekozen voor materieel met een lage of geen emissie.  

De complexiteit van de werkzaamheden en het benodigde materieel voor de verschillende 

activiteiten maken dat de bouwfase in meerdere subfasen zijn te identificeren:   

- Planfase 

- Bouwrijp maken 
- Kabels en leidingen 

- Heiwerk en fundering 

- Ruwbouw en constructie 

- Grond-, weg-, waterbouw (GWW) 

- Afbouwfase, installaties en inrichting 

In de navolgende paragrafen worden de werkzaamheden en het mogelijke materieel met 

een emissie dat kan worden ingezet tijdens deze werkzaamheden besproken. 

2.3.1 Planfase 

In de planfase wordt vooronderzoek verricht om te komen tot een bestemmingsplan of 
omgevingsvergunning bouw. Hierbij valt te denken aan onderzoeken als bodemonderzoek, 

zowel voor de milieu-hygiënische als de geologische gesteldheid, asbestonderzoek, 

kadastrale metingen ten behoeve van de (her)ontwikkeling, hydrografisch en -logisch 

onderzoek (bijvoorbeeld ten behoeve van warmtekoudeopslag) of archeologisch 

onderzoek.  

Dit betreft een flinke mate transportbewegingen om te komen tot de beoordeling van de 

geschiktheid van de locatie en de ruimtelijke randvoorwaarden. Het is mogelijk dat hierbij 

zwaarder materieel wordt ingezet op de locatie; dit is zeker het geval wanneer er dieper 
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geboord moet worden, zoals voor een warmtekoudeopslag, of grootschalig onderzoek, 

zoals van toepassing indien de waarschijnlijkheid van archeologische vondsten hoog is. 

Ook zijn er transportbewegingen met een emissiebron naar de locatie. 

Bij de planfase is het belangrijk op te merken dat de emissies uit deze werkzaamheden 
sterk locatieafhankelijk kan zijn. Een voorbeeld uit het recente verleden is bij de aanleg 

van de nieuwe woonwijk Leidsche Rijn, waar onverwacht grootschalige en goed bewaarde 

vondsten werden gedaan uit de tijd van de Romeinse Limes. Naar aanleiding hiervan is de 

archeologische verwachtingswaarde aangepast, waardoor in de bouwfase 

sleuvenonderzoek voor elke locatie moest plaatsvinden. Een ander voorbeeld van 
onderzoek in de planfase betreft onderzoek in het kader van aardgasloos bouwen. Hierbij 

wordt de bodemgesteldheid en hydrologie voor een uitbreidingslocatie op de 

mogelijkheden voor warmte-koudeopslag onderzocht. Hiertoe worden boringen 

uitgevoerd, met het bijbehorend (zwaar) materieel, waarbij door de diepte waarin de 

geschikte aardlagen en ondergrondse waterstromen zich bevinden, voor langere tijd 
emissies kunnen plaatsvinden. 

2.3.2 Bouwrijp maken 

Voor het bouwrijp maken van de locatie vinden grondwerkzaamheden plaats, ter 

voorbereiding op de aanleg van een bouwplaats. Onder andere de verwijdering van groen, 

bomen, verhardingen en andere obstakels. De emissiebronnen betreffen hierbij 

voornamelijk zwaar materieel, zoals graafmachines, kranen en vrachtwagens ten behoeve 

van de afvoer van materialen. Dit betreft een fase waarin, indien er wordt gesproken over 
een uitlegwijk, in de regel nog geen infrastructuur aanwezig is, waardoor 

emissieverlagende maatregelen, zoals de elektrificatie van materieel, een rol zouden 

kunnen spelen.  

Bij het bouw- en woonrijp maken wordt ook veel materiaal toegepast, dat elders wordt 

geproduceerd. De hieraan gerelateerde emissies horen tot de productiefase en zijn voor 

een fictieve wijk in paragraaf 3.2.1 geïnventariseerd. Bij deze bulkmaterialen is de bijdrage 

van het transport (en verwerken) relevant. Uitgezonderd (een deel van) het transport van 

materiaal, materieel en personeel, en de bouwactiviteiten, betreft het geen locatie 
gebonden emissies. 

2.3.3 Kabels en leidingen 

In deze subfase van de bouwfase worden de infrastructurele werkzaamheden voor 
ondergrondse kabels en leidingen verricht. Deze werkzaamheden zouden ook kunnen 

plaatsvinden na het benodigde heiwerk. Door deze werkzaamheden zo vroeg mogelijk te 

verrichten, zouden emissieverlagende maatregelen, bijvoorbeeld elektrificatie, eerder 

kunnen worden ingezet.  

2.3.4 Heiwerk en funderingen 

Het benodigd heiwerk en de aan te leggen funderingen zijn sterk afhankelijk van de 

locatie. In voormalige droogleggingen en voor woningbouwlocaties op kleigronden zijn 
aanzienlijk meer voorzorgsmaatregelen in de fundering noodzakelijk voor de stabiliteit. 

Daarnaast is het bouwtype (woonhuis, appartement) bepalend voor hoe groot de emissie 

is. Dit komt voort uit de bouwperiode in deze subfase van de bouwfase, alsmede door de 

toename in materialen benodigd voor het aanbrengen van het heiwerk en de fundering. 

2.3.5 Ruwbouw en constructie 

Binnen het deel voor de ruwbouw vallen diverse werkzaamheden die kunnen overlappen 

met andere werkzaamheden en subfasen. Doordat een ontwerp voor diverse 
verplichtingen kan zorgen. Hier hebben we het over zaken als de bouwmethode, 
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bouwvolgorde of de locatie van de bouw, maar als onderkeldering van de bebouwing is 

opgenomen, zal grondverzet tevens in deze fase volgen.  

De emissie van materieel tijdens ruwbouw is daarnaast afhankelijk van de gekozen 

materialen. Reguliere betonbouw of prefab-houtbouw zal een groot verschil in benodigd 
materieel alsmede aanvoer van materialen inhouden.  

Ook de bouwsoort, appartementen, rijwoningen, of vrijstaande woningen, zorgen voor 

een significant verschil in benodigde materialen en materieel. Per saldo per woning zal de 
uitstoot met een factor van 2 of meer hoger zijn voor een vrijstaande woning met 

tunnelbouw, waarbij geen materialen geprefabriceerd worden aangeleverd.  

Door middel van prefab-bouw kan op de locatie een aanzienlijke emissiebron kunnen 

worden weggenomen. Dit heeft twee oorzaken, ten eerste doordat de emissie van de 
bouwmaterialen wordt toegerekend aan de productielocatie, die verder van 

stikstofgevoelige (Natura2000-)gebieden plaats kan vinden. De tweede oorzaak is te 

vinden in het benodigd materieel, zodat enkel constructiebevestigingen of hijsmachines 

nodig zijn. In die fase is het reeds mogelijk om over geëlektriseerde machines te 

beschikken, waardoor het tot de mogelijkheden behoort om de emissie door materieel 
verder te verlagen. 

2.3.6 Grond-, weg- waterbouw 

De werkzaamheden met betrekking tot grond-, weg- en waterbouw (GWW) zijn voor de 

activiteiten na de subfase ruwbouw. Deze werkzaamheden voorzien bijvoorbeeld in de 

aanleg van parken en ander groen, de definitieve straatinrichting en bestrating en de 

laatste aanleg ten behoeve van de waterbouw, conform de watervergunning (veelal 

worden tijdelijke dammen over waterlopen pas in deze fase weggehaald). 

2.3.7 Afbakening voor de afbouwfase: materiaalgebruik, installaties en inrichting 

Ten behoeve van de verduidelijking en afbakening van de bouwfase, worden de emissies 
ten gevolge van materiaalgebruik van de constructies, voor installaties binnen de woning, 

alsmede de inrichting (waaronder badkamers en keuken) niet opgenomen binnen de 

bouwfase. Deze zijn wel opgenomen in paragraaf 2.2 Productiefase, gebaseerd op 

informatie uit de Nationale Milieudatabase.  

2.4 Gebruiksfase 

Het bijzondere aan de gebruiksfase bij gebouwen is de lange duur. Gedurende deze hele 

levensduur worden op de locatie zelf emissies uitgestoten. De beslissing over het wel of 

niet doorgaan van een bouwproject heeft hier de meeste impact. 

In deze fase gaat het vooral om de activiteiten van de gebruikers (bewoners, werknemers) 

zelf. Relevant daarbij is vooral de eigen mobiliteit (laatste kilometers). Tot voor kort was 

ook het gebouwgebonden energiegebruik van belang, doordat de verwarming vaak 

gasgestookt was. Met de BENG-eisen (bijna energieneutraal) en de keuze voor gasloos is 
deze lokale emissie bij nieuwbouw weggevallen. Het elektriciteitsverbruik levert wel een 

bijdrage aan de achtergrondconcentratie.  

Ook het beheer van gebouwen roept gedurende de gehele gebruiksduur bedrijvigheid op 
in de vorm van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. Dit betekent ook het 

transport van uitvoerders, producten en materieel. Het personentransport is hierbij 

dominant, bijvoorbeeld bij een installateur die een installatie komt onderhoud. Soms is 

zelfs een renovatie nodig, die wat betreft de impact die van de bouw benadert.  

Tot slot zorgen ook menselijke activiteiten zelf voor een directe uitstoot van stikstof (NH3 

in dit geval), als gevolg van transpiratie en ademen, mest van huisdieren, 

schoonmaakmiddelen en rook van sigaretten en sigaren. 
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2.5 Afdankingsfase 

Het eerste deel van deze fase, de demontage of sloop, is vergelijkbaar met de bouw. Er 
wordt gesloopt met zwaar materieel, waarna grote hoeveelheden materiaal worden 

afgevoerd. Een verschil is dat er minder uitvoerders bij betrokken zijn en dus 

getransporteerd moeten worden.  

Het sloopmateriaal wordt in afvalverwerkingsinstallaties verwerkt waarna het gestort, 
verbrand of gerecycled wordt. Deze stappen dragen weer bij aan de 

achtergrondconcentraties.  

Voor de emissies als gevolg van gebruik van materialen gebruiken we in dit rapport 

informatie uit de Nationale Milieudatabase, gebaseerd op levenscyclusanalyses. De fasen 
productie en afvalverwerking moeten daarom in samenhang bekeken worden. De emissies 

bij de afvalverwerking kunnen meer dan gecompenseerd worden door de uitgespaarde 

emissies van de volgende cyclus.  
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 Kwantitatief inzicht fictieve wijk 

Van belang is bij de interpretatie van de getallen in acht te nemen dat het bouwproces 

vele verschijningsvormen kent. Dat varieert van de locatie waar gebouwd wordt (type 

ondergrond, mate van verstedelijking, afstand tot bestaande infrastructuur en tot 

werkgelegenheid/voorzieningen), de wijze waarop gebouwd wordt (steen versus hout, in 

het werk of prefab), de omvang van het project, de woningdichtheid van het project en zo 
voorts. Onderstaande beschouwing moet worden gezien als een eerste aanzet, een quick 

scan. 

3.1 Aanpak bepaling emissiekengetallen fictieve wijk 

3.1.1 Modellering wijk 

Om een beeld te geven van de emissies, die samenhangen het materiaalgebruik ten 

behoeve van de gebouwen, is op eenvoudige wijze een fictieve wijk gemodelleerd. Deze 

wijk bestaat uit: 

- 250 stuks eengezinswoningen (rijwoningen) 

- 150 stuks appartementen 
- 2 km weg (gebakken straatklinker → gemiddeld 6 meter breed) 

- 2 km trottoir (betontegels → gemiddeld 2 x 2 meter breed) 

Voor de woningen is gebruik gemaakt van de RVO-referentiewoningen, die ook voor de 

studies in relatie tot de energie- en milieuprestatieberekeningen worden gebruikt. 

3.1.2 Basis: milieu-informatie in de Nationale Milieudatabase (NMD) 

Bij de inventarisatie van de stikstof-emissies is gebruik gemaakt van een rekentool van 

W/E adviseurs, die is opgezet om materiaalstromen bij nieuwbouw en renovatieprojecten 

te kwantificeren. Deze tool werkt met gegevens afkomstig uit de Nationale 

Milieudatabase NMD. De tool is dusdanig aangepast dat het ook geschikt is voor de 
bepaling van stikstofemissies. Deze aangepaste tool wordt verder aangeduid met W/E-

stikstoftool. 

In de Nationale Milieudatabase is product- en milieu-informatie van een groot aantal 
bouwproducten opgenomen. Bij de producten worden onderscheid gemaakt naar door 

producten aangeleverde en getoetste informatie (categorie 1 en 2) en generieke 

informatie (categorie 3). Bij de categorie 3 producten zijn de achterliggende data 

(samenstelling in kg materiaal, milieuprofielen per kg materiaal of proces) te achterhalen. 

Daarom is bij de materialisatie van de RVO-referenties uitsluitend gebruik gemaakt van 
categorie 3 producten.  

Een knelpunt was dat in de NMD alleen de effectscores, zoals broeikaseffect of 

eutrofiering, per kg materiaal/proces zijn opgenomen. Voor de onderliggende ingrepen 

(gebruik grondstoffen en emissies) was een inventarisatie op een dieper niveau nodig, 
namelijk vanuit de processendatabase (versie behorende bij NMD2.3), die ook door de 

beheerder van de NMD, Stichting Bouwkwaliteit, uitgegeven wordt (zie Figuur 3.1).  
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Figuur 3.1 Toelichting op Processendatabase, Milieudatabase.nl 

Uit alle emissies is een selectie gemaakt van emissies, die een potentiele bijdrage aan de 

stikstofproblematiek zouden kunnen leveren (reactieve N-component en verspreiding via 

de lucht). Uiteindelijk zijn 5 emissies meegenomen, waarbij NOx (stikstofoxiden) en in 
mindere mate NH3 (ammoniak), verreweg het relevants bleken (zie Figuur 3.2). 

 

Figuur 3.2 Geselecteerde emissies, en de gemiddelde bijdrage van de emissies per proces 

Voor deze wijk zijn de emissies gedurende de gehele levensloop meegenomen. Er is 

onderscheid gemaakt in (voor fasen zie schema figuur 2.3): 

- Productiefase →Productie (A1, A2, A3, inclusief winning, transport grondstoffen, 

halffabricaten) 
- Bouwfase →  Transport naar de bouwplaats (A4) 

- Gebruiksfase → Onderhoud (B2, B4, inclusief productvervangingen) 

- Afdankingsfase → Transport naar afvalverwerking (C2) 

- Afdankingsfase → Afvalverwerking (C3, C4, D, inclusief recycling) 

3.1.3 Aanvullend: inventarisatie van locatie gebonden emissies 

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, vinden het grootste deel van de emissies tijdens de 

levensloop niet in de buurt van de locatie zelf plaats. Deze emissies zijn alleen relevant 
omdat ze bij kunnen dragen aan de achtergrondconcentratie in Nederland.  

De met behulp van de NMD bepaalde emissies geven een beperkt inzicht in de locatie 

gebonden emissies. Dit gaat om de laatste kilometers bij het transport naar de bouwplaats 

en later om het transport vanaf de slooplocatie. Deze data zijn echter generiek van aard, 
en zijn vaak nog onvoldoende toegesneden op de Nederlandse wet- en regelgeving. 

De EN15804 onderscheidt nog andere fasen, waarbij locatiegebonden emissies op kunnen 

treden. Dit betreft het bouwen zelf (A5), tijdens de gebruiksfase, eventuele continue 

emissies (B1) of bij emissies bij onderhoudswerkzaamheden (B2), en emissies als gevolg 
van het ontmantelen van het gebouw (C1). Echter, voor deze fasen ontbreken in de NMD 

nu nog (kwalitatief) voldoende data, om enigszins betrouwbare uitspraken te kunnen 

doen. 

Omdat juist de locatiegebonden emissies relevant zijn, is gericht naar aanvullende en voor 

de Nederlandse situatie specifieke informatie gezocht. Dat geldt ook voor de emissies 

buiten de gebouwlevensloop, zoals door de activiteiten van de bewoners zelf.  

Emissie molecuulformule medium molaire massa aantal N gemid. bijdrage

Ammonia NH3 air 17 1 16%

Dinitrogen monoxide N2O2 air 44 2 4%

Dinitrogen tetroxide N2O4 air 92 2 0%

Nitrate NO3- air 62 1 0%

Nitrogen monoxide NO air 30 1 0%

Nitrogen oxides 5%NO + 95%NO2 air 45 1 80%
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3.2 Stikstofemissies als gevolg van een nieuwe wijk 

3.2.1 Productiefase 

De in paragraaf 3.1.2. beschreven wijk is met behulp van de W/E-stikstoftool 

doorgerekend. De resultaten zijn verzameld in Figuur 3.3.  In Figuur 3.4 zijn de resultaten 

te zien voor de meest relevante materialen. In bijlage 1 is de volledige tabel te vinden, 

waarbij de resultaten zijn uitgesplitst naar materiaal. 

Veronderstellend dat er geen winnings- of productielocatie in buurt van de specifieke 

locatie ligt, gaat het hierbij dus geheel om de invloed op achtergrondconcentraties.  

 

 

Figuur 3.3 Resultaten doorrekening fictieve wijk 

Inzichten op basis van Figuur 3.3: 

1. Tijdens de levensloop van de wijk wordt 65.000 ton materiaal gebruikt, hiervan 92% 
voor de gebouwen en 8% voor de wegen. 

2. Gekoppeld aan dit materiaalgebruik wordt 1000 kmol N geëmitteerd (dat is 

achtergrond en lokaal samen). Hierbij is de verdeling 90% voor de gebouwen en 10% 

voor de wegen.  

3. Kijkend naar de fasen in de levensloop, dan is de emissie bij de productie het grootst, 
gevolgd door de emissie als gevolg van het onderhoud tijdens de gebruiksfase van de 

gebouwen en wegen. De bijdragen van het transport en de afvalverwerking zijn 

minder dan 10%. 

Kanttekeningen: 

1. Het betreft een levenscyclusbenadering, waarbij bij recycling of hergebruik 
(kringloop) het afval uit de ene cyclus, de grondstof is voor de andere. De fasen 

productie en afvalverwerking moeten daarom in samenhang bekeken worden. De 

emissies bij de afvalverwerking kunnen meer dan gecompenseerd worden door de 

uitgespaarde emissies van de volgende cyclus. Dit levert de negatieve waarden bij 

afvalverwerking op. In bijlage 1 is te zien dat deze minwaarden vooral optreden bij 
metalen en kunststoffen.  

2. Het onderhoud betreft, naast onderhoudsactiviteiten, vooral productvervangingen 

tijdens de gebruiksfase van de gebouwen en wegen. Ook hierbij komen de verreweg 

de meeste emissies vrij bij de productie van de vervangende producten en 

onderhoudsmiddelen. Dit betreft dus een emissie, die niet in de nabijheid van de 
specifieke locatie plaatsvindt. 

 

Hoeveelheid materiaal [ton] wijk  ->wijk gebouwen  ->wijk wegen  ->wijk

massa gebouw/weg 64.768,52 100% 59.510,1 92% 5.258,4 8%

Emissies [kmol N] wijk  ->alle  ->wijk gebouwen  ->alle  ->wijk wegen  ->alle  ->wijk

Alle fasen (levensloop) 1.043,02 100% 100% 937,88 100% 90% 105,15 100% 10%

Productie 725,65 70% 100% 667,2 71% 92% 58,4 56% 8%

Bouwtransport 60,77 6% 100% 51,4 5% 85% 9,4 9% 15%

Onderhoud 283,97 27% 100% 249,4 27% 88% 34,6 33% 12%

Afvaltransport 23,33 2% 100% 19,3 2% 83% 4,0 4% 17%

Afvalverwerking -50,70 - 5% 100% -49,5 - 5% 98% -1,2 - 1% 2%

Resultaten WE-stikstoftool
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Figuur 3.4 Resultaten voor de relevantste materialen 

Inzichten op basis van Figuur 3.4: 

1. Beton is het materiaal dat bij de gebouwen zowel in massa (69%) als N-emissie (33%) 

eruit springt. Het grootste deel van het staal betreft wapeningstaal. Dit deel kan ook 
aan het betonnen (gietbouw of prefab) casco toegerekend worden. 

2. Iets vergelijkbaars betreft het metselwerk. De metselmortels hebben een relevant 

aandeel in de materiaalpost (zand)cement. Combinatie met de materiaalpost 

baksteen betekent dat het metselwerk verantwoordelijk is voor 5 - 10% van de N-

emissie. 
3. Opvallend zijn de N-emissies gerelateerd aan koper en glas. Hoewel de relatieve 

hoeveelheid materiaal gering is (minder dan 1%), is de bijdrage aan N-emissie wel 

relevant. De N-emissie per kg is dus groot. 

Kanttekeningen zijn: 

- Het betreft  bij beide materialen verouderde generieke (categorie 3) data, waarvan 

bekend is dat de getoetste specifieke info (producent of branche) een aanzienlijke 

lagere emissie laat zien. 
- De bijdrage aan de emissies van de pv-systemen is groot. Na analyse blijkt dit 

onder andere te wijten aan de elektronica voor de inverter, dat is gelabeld als 

koper, en de zonnecellen, die zijn gelabeld als glas. 

4. Bij zand, kalkzandsteen en gips is de bijdrage aan de massa juist groot, maar de 

bijdrage aan de N-emissie relatief laag.  

5. In bijlage 1 zijn ook de resultaten voor de afzonderlijke referentietypen te vinden. De 

hoeveelheid materiaal bij het grondgebonden type (rij-tussen) is met 136 ton kleiner 

Massa+N- emissie N- emissie

materiaal ton %mat kmol N  - >mat

allen, wegen 5.258,4 100% 105,1 100%

baksteen 2.426,7 46% 80,1 76%

beton 1.093,0 21% 21,7 21%

zand 1.738,8 33% 3,3 3%

allen, gebouwen 59.510,1 100% 937,9 100%

beton 41.212,9 69% 308,6 33%

koper 24,2 0% 169,0 18%

glas 214,1 0% 67,6 7%

staal 772,9 1% 60,7 6%

(zand)cement 4.641,6 8% 52,4 6%

baksteen 2.255,9 4% 35,6 4%

steen,overig 382,2 1% 31,8 3%

plaatmateriaal 108,4 0% 25,7 3%

minerale wol 103,5 0% 25,4 3%

hout 521,1 1% 23,6 3%

kalkzandsteen 2.134,4 4% 20,5 2%

gips 1.694,1 3% 19,7 2%

polyetheen 44,8 0% 19,4 2%

pvc 37,6 0% 18,0 2%

verf 30,1 0% 13,4 1%

eps 81,1 0% 11,6 1%

kit/lijm 111,6 0% 7,9 1%

zand 4.817,4 8% 7,4 1%

aluminium 20,8 0% 5,9 1%

Massa

Wijk (250x+150x) Wijk (250x+150x)
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dan de 169 ton bij het gestapelde type (appartement). Dit is te verklaren uit het 

materiaalgebruik ten behoeve van de gemeenschappelijke verkeersruimten. Dit 

betreft vooral gewapend beton. Bij het gestapelde type is het gewapend beton voor 

meer dan 50% verantwoordelijk voor de N-emissie (42% via beton  + 9% via staal). 

Kijkend naar de totale N-emissie, dan scoort het grondgebonden type (2,5 kmol) 
slechter dan het gestapelde type(2,2 kmol). 

 

 

Figuur 3.5 Relevante producten (>1% bijdrage aan N-emissie) bij het grondgebonden type Rij-tussen (1 

woning) 

Inzichten op basis van Figuur 3.5: 

1. Net als bij de uitsplitsing naar materiaalposten, is bij de uitsplitsing naar producten te 

zien dat er maar enkele producten echt uitschieten. Verder betreft het veel kleine 

posten met een bijdrage van maximaal enkele procenten. 

2. Bij veel van de producten met een relevante bijdragen gaat het om beton en 
toepassingen in het casco. 

3. Opvallend is de bijdrage van het pv-systeem. Dit is te wijten aan de N-emissie 

gerelateerd aan de elektronica en zonnecellen. Dit beeld sluit aan bij de ervaringen 

met milieuprestatieberekeningen (MPG), waarbij de bijdrage van het pv-systeem ook 

erg groot is.  
4. Opvallend zijn verder het metselwerk voor het buitenblad en de beglazing. Zowel 

baksteen als glas worden bij hoge temperaturen (veel energie) geproduceerd. 

Verbeteropties: 

Uit de figuren 3.4 en 3.5 blijkt dat er enkele uitschieters zijn en vele kleinere posten. De 

onderstaande tweesporige aanpak lijkt dan het meest effectief: 

GPR-export emissies [mol N/product,tot]

Element Product ehd aantalemissies [mol N/product,tot]

2.453,01 100,0%

ElektriciteitsopwekkingsystemenPV,mono-Si; hellend dak; incl. inverter+kabelsm2 8,5 535,67 21,8%

Vloeren Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapeningm2 82,4 192,86 7,9%

Beglazing HR glas; droog beglaasd m2 18 188,69 7,7%

Dragende wanden, massiefBeton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapeningm2 85 171,51 7,0%

Vloeren, vrijdragend Balk en broodjes; prefab beton; incl. isolatie,eps,Rc:4.0 + druklaagm2 46,2 131,22 5,3%

Spouwwanden, buitenbladBaksteenmetselwerk m2 37,2 105,80 4,3%

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + epsm1 19,9 87,04 3,5%

Vloeren Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapeningm2 82,4 74,77 3,0%

Funderingspalen Beton; Prefab, met gewichtsbesparend element, 250x250 mmm1 35,5 68,73 2,8%

Spouwwanden, binnenblad, massiefKalkzandsteen metselwerkm2 35,3 64,14 2,6%

Dekvloeren Zandcement m2 78,3 59,64 2,4%

Bedekkingen Betonpan m2 60,8 57,07 2,3%

Isolatielagen Glaswol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5m2 57,8 53,44 2,2%

Binnendeuren Multiplex; geschilderd:alkydp 5 43,01 1,8%

Niet dragende wanden, massiefGipsblokken, normale dichtheid (NBVG)m2 56,2 42,12 1,7%

Afwerklagen Behang; vinyl m2 94,2 40,79 1,7%

Daken Europees naaldhouten balken met europees naaldhout delenn; duurzame bosbouwm2 59,6 38,80 1,6%

Badvoorzieningen Acryl; prefab p 1 38,42 1,6%

Keukenkasten Multiplex; geschilderd:alkydm1 4 36,86 1,5%

Dekvloeren Zandcement m2 43,9 33,44 1,4%

Isolatielagen Glaswol MWA 2012; platen; m2 36,5 30,42 1,2%

Vensterbanken Kunststeen; element m1 13 29,67 1,2%

Verhardingen Straatbaksteen; KNB m2 10 27,94 1,1%

Kozijnen Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouwm2 25,2 24,55 1,0%
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1. Aanpak uitschieters, zoals de materialisatie van het casco, de schil (buitenblad en 

beglazing) en de installaties (pv-systeem, koperen/messing onderdelen).  Dit door een 

andere bouwmethode te kiezen, een andere schil, of een ander installatieconcept. 

2. Verdere optimalisatie door de rest aan te pakken: 

a) Materiaal efficiëntie – dezelfde functionaliteit / m2 vloeroppervlakte met minder 
materiaal 

b) Levensduurverlenging, van het gebouw, maar ook van de producten. Door dit 

laatste is het aantal vervangingen terug te dringen. Dit geldt juist voor producten 

die niet in het casco  zijn toegepast, waarbij vervanging geen rol speelt. 

3. Kanttekening is dat bij het bovenstaande geen onderscheid gemaakt is naar 

achtergrond en locatie gebonden emissies. De massieve bouwelementen betekenen 

zwaar transport en zwaardere materieel voor het bouwen, met daaraan gerelateerde 

extra emissies.  

4. Belangrijk aandachtspunt is ook de logistiek. Vaak wordt veelvuldig heen en weer 
gereden voor kleine hoeveelheden materiaal of personeel. Hiermee is in 

rekenexercitie geen rekening gehouden. Prefab producten en producten die weinig 

onderhoud vragen zijn hierbij in het voordeel.  

3.2.2 Bouwfase 

De bouwfase valt uiteen in het bouwen van de woningen zelf met daaraan voorafgaand de 

benodigde voorbereidende onderzoeken (bodemgesteldheid, archeologie, …), het 

bouwrijp en het woonrijp maken van de locatie zelf. Deze emissies zijn niet opgenomen in 
de onderliggende getallen voor de NMD-database en dus ook niet in de resultaten van 

paragraaf 3.2.1. Ook het aanleggen van wegen en dergelijke is geen onderdeel van de 

NMD-data. Wél is daarin het materiaal daarvoor opgenomen. De emissies die daaraan toe 

te rekenen zijn, zijn terug te vinden in de voorgaande paragraaf onder de noemer 'wegen' 

(zie figuur 3.3 en figuur 3.4). 

Voor het inschatten van de NOx-emissies in de bouwfase combineren we verschillende 

bronnen, enerzijds opgave van enkele bouwbedrijven van in te zetten apparatuur, 

anderzijds een overzicht van negen woningbouwprojecten waar gedetailleerde indicatieve 

of vergunde stikstofemissieberekeningen zijn uitgevoerd.  

Kentallen bouwbedrijven 

Emissie-eisen voor bouwmaterieel 

Voor non-road mobile machines zijn er aparte normen,  de zogenaamde STAGE-normen. 

Hieronder vallen aggregaten, pompen, shovels, hijskranen, vorkheftrucks. De strenge 

STAGE 4 normen gelden pas sinds 20141, in deze norm moet de stikstofuitstoot 80% lager 

liggen dan in de voorgaande STAGE 3B norm.  

NOx emissies zijn relatief het hoogste zijn bij stationair draaien (per seconde in de zelfde 

ordegrootte als wanneer de machine wel zwaar wordt belast, soms zelf hoger2). Er is in 

stationair gebruik wel een lager energiegebruik en dus lagere CO2-uitstoot.  

Uit metingen blijkt dat de machines in praktijk fors hogere uitstoot hebben dat volgens de 

norm. Dat komt voor een deel omdat in praktijk het aandeel stationair draaien veel hoger 

is dan in de typekeuringstest.  

 
1 https://dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php 

2 Zie bijvoorbeeld: de Volkskrant, Vijf jaar na Dieselgate blijken de lessen nog steeds niet geleerd. Hoe kan dit? 

(26 februari 2020) https://www.volkskrant.nl/economie/vijf- jaar-na-dieselgate-blijken-de-lessen-nog-steeds-niet-

geleerd-hoe-kan-dit~b882d9c5/ 
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Resultaten 

Voor het bouwrijp en woonrijp (aanleg wegen e.d.) maken zijn we uitgegaan van een 

locatie van ongeveer 14 hectare (woningdichtheid ca 30 woningen per hectare).  Uit een 

aantal praktijkvoorbeelden blijkt een stikstofemissie van ongeveer 420 (bouwrijp) dan wel 

140 (woonrijp) kg NOx, uitgaande van emissiekentallen conform de STAGE-normen. In 

praktijk blijken de emissies van dergelijke machines fors hoger te kunnen liggen dan 
verwacht op basis van de normemissies.  Nemen we deze praktijkgetallen mee, dan komt 

de emissie uit op ongeveer 775 respectievelijk 380 kg NOx. Omgerekend per woning is 

deze emissie 1,4 (norm) tot 2,9 (“praktijkmeting”) kg NOx per gebouwde woning 

(eenmalig).  

Gedetailleerde berekeningen 

Projectoverzicht 

Als we gedetailleerder gaan kijken naar verschillende woningbouwprojecten, met variatie 

in omvang en variatie in ligging in het land (en daarmee de ondergrond waarop gebouwd 

wordt), zien we een groot verschil in berekende emissies per woning.  

Het is binnen een bouwproject vaak lastig voor bouwmateriaal het onderscheid precies te 
maken voor welke fase deze wordt ingezet. Voor de berekeningen voor de Aerius-

calculator is dat ook niet nodig, Aerius wil de totale gebruikersuren. Het is daardoor voo r 

deze exercitie niet mogelijk gebleken een goede uitsplitsing naar fases te maken.  

In totaal gaan deze projecten over de bouw van 321 woningen, waarbij totaal in de 
bouwfase 540,28 kg NOx wordt uitgestoten. Het gemiddelde per woning over al deze 

projecten heen komen we gemiddeld uit op een emissie van 1,69 kg NOx/woning. Het 

prefab-project heeft zo’n lage uitstoot heeft voor het aantal woningen dat gerealiseerd 

wordt, mede door de bijna volledig geëlektrificeerde bouw door de nabijheid van een 

stikstofgevoelig Natura2000-gebied, dat deze het gemiddelde uit het verband trekt. 
Zonder project 4, dat volledig prefab wordt gerealiseerd, komt dit gemiddelde uit op 2,47 

kg NOx/woning. 

Dat ligt in dezelfde ordegrootte als eerder berekend met kentallen van ontwikkelaars. In 
die kentallen is evenwel de voorbereidende fase niet meegenomen.  

Belangrijk is wel rekenschap te geven van het feit dat bij deze projecten in meer of 

mindere mate aandacht besteed is aan het beperken van de NOx-uitstoot.  Verschillen 

worden veroorzaakt door diverse redenen: omvang van het project, ligging/ondergrond, 
ligging/verstedelijking, ambities dan wel eisen op gebied van (NOx-)emissie. 

 

 

Tabel 3.1 Vergelijking van negen woningbouwprojecten waar gedetailleerde indicatieve of vergunde 
stikstofemissieberekeningen zijn uitgevoerd.  

- Project 1 

Dit betreft een plan voor herontwikkeling in verstedelijkt gebied waarbij twee 

appartementengebouwen van drie bouwlagen en 50 rijwoningen worden gerealiseerd. 

Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van materieel binnen de Stage IV-norm; de 

bouwactiviteiten worden in 198 werkdagen geschat.  
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- Project 2 

Dit betreft een ontwikkeling voor uitbreiding in open landschap, waarbij 11 vrijstaande 

woningen worden gerealiseerd. Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van materieel 

binnen de Stage IV-norm; de activiteiten in de bouwfase worden geschat op 152 

werkdagen.  

- Project 3 

Dit betreft een uitbreiding op niet-bouwrijpe grond in verstedelijkt gebied. Het betreft 

een appartementencomplex met 51 (luxe) appartementen over vijf bouwlagen, waarbij 

deels gebruik wordt gemaakt van prefab-(bouw)elementen; behalve het grondverzet 

(Stage IV) wordt elektrisch materieel ingezet; de activiteiten in de bouwfase worden 

geschat op 345 werkdagen. 

- Project 4 

Dit betreft een herontwikkeling in verstedelijkt gebied in de nabijheid van stikstofgevoelig 

Natura2000-gebied. Er worden 83 prefab-studios en 30 prefab-tweekamerappartementen 

over vier bouwlagen gerealiseerd, waarbij enkel voor de fundering materieel met emissie 

wordt ingezet; de activiteiten in de bouwfase worden geschat op 75 werkdagen. 

- Project 5 

Dit betreft een herontwikkeling in verstedelijkt gebied. Het is betreft compacte bouw met 

6 appartementen over 3 bouwlagen, zonder grondwerkzaamheden, waarbij enkel een 

brandstofaangedreven mobiele kraan (Stage III B) met een emissie wordt gebruikt. De 

overige werkzaamheden worden uitgevoerd met elektrisch materieel en de bouwfase 
wordt geschat op 139 werkdagen. 

- Project 6 

Dit betreft een herontwikkeling in verstedelijkt gebied, waar na sloop 15 appartementen 

over vier lagen gerealiseerd waarbij gebruik wordt gemaakt van materieel binnen Stage III 

en Stage IV-normen. De bouwfase worden in 181 werkdagen gerealiseerd. 

- Project 7 

Dit is een éénlaagsappartementengebouw, een uitbreiding in verstedelijkt gebied van de 

reeds bestaande bouw, dat als zorgfunctie wordt gebruikt. Hier worden 28 

tweekamerappartementen gerealiseerd, waarvan het grootste deel prefab wordt 

aangeleverd. Voor de bouw is gebruik gemaakt van materieel binnen de Stage III B-norm; 
de bouwactiviteiten worden in 40 werkdagen gerealiseerd.  

- Project 8 

Dit betreft een herontwikkeling in verstedelijkt gebied. Er worden 7 appartementen over 

drie lagen, deels met prefab-(bouw)elementen gerealiseerd waarbij gebruik wordt 

gemaakt van materieel binnen Stage IV-normen, o.a. gestimuleerd door de nabijheid van 
een stikstofgevoelig Natura2000-gebied. De bouwfase worden in 93 werkdagen 

gerealiseerd. 

- Project 9 

Dit is een herontwikkeling in verstedelijkt gebied, waarbij na sloop 16 twee-onder-

eenkapwoningen inclusief garage aan een nieuw woonerf worden gerealiseerd. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van materieel binnen Stage III en Stage IV-normen. De 

bouwwerkzaamheden worden in 177 werkdagen voltooid. 

Ligging / ondergrond 

Het realiseren van woningbouw op zandgrond leidt volgens deze benadering tot 

gemiddeld een lagere stikstofemissie dan bouwen op klei of veen. Een verklaring hiervoor 

kan liggen in dat minder grondwerkzaamheden of  funderingswerkzaamheden 
noodzakelijk zijn in de bouwfase. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er op zand geen hei-

installaties noodzakelijk zijn. Hierbij moet echter ook worden opgemerkt dat op 

zandgronden gemiddeld genomen ook lager gebouwd wordt, waarmee in die gebieden 

een lagere woningdichtheid is. 
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Te zien is ook dat de spreiding groot is.  

 

Figuur 3.6 Vergelijking van gemiddelde emissie van stikstofoxiden per grondsoort op basis van 

indicatieve of vergunde stikstofemissieberekeningen 

Bouwmethode 

Een ander te identificeren patroon in deze benadering is de lagere emissie bij prefab-
bouw. De emissie van het bouwproces vindt plaats bij de leverancier en is ter 

verantwoording van die partij. Een voorbeeld is het project 4, waar door middel van 

prefab-bouw en een korte bouwperiode een aanzienlijk aantal woningen gerealiseerd kan 

worden. Deze eenheden worden ingericht gebouwd bij een fabricagelocatie (waardoor de 
emissies toegerekend worden aan die locatie) en hoeven op de bouwlocatie vanaf het 

transport slechts aangesloten te worden op de infra. Zoals eerder besproken zou dit, in 

combinatie met intern salderen of gebruik van materialen met een lagere uitstoot voor 

stikstofgevoelige locaties een optie zijn. Daarmee moet expliciet afgestapt worden van de 

traditionele bouw. 

 

Figuur 3.7 Vergelijking van gemiddelde emissie van stikstofoxiden per bouwsoort op basis van 

gedetailleerde indicatieve of vergunde stikstofemissieberekeningen 
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Graafwerkzaamheden 

Een andere factor, die niet direct uit de tabel blijkt, maar wel in de projecten van 

toepassing is, zijn de noodzakelijke graafwerkzaamheden. Voor grootschalige 

graafwerkzaamheden zijn geen of nauwelijks geëlektrificeerde machines beschikbaar. Ook 

is vaak nog geen krachtstroom aanwezig zodat geen gebruik kan worden gemaakt van 

emissieverlagende maatregelen. In binnenstedelijke gebieden, inbreidingslocaties en 
dergelijke kan dat natuurlijk wel anders zijn.  

Omdat graafwerkzaamheden tevens logistieke bewegingen tot gevolg hebben (aan- of 

afvoer grond), en deze werkzaamheden gedurende lange tijd plaatsvinden, is dit als 

significant emissieverhogend te identificeren. Dit is onder andere het geval bij project 3, 
waar ten behoeve van onderkeldering langdurig graafwerkzaamheden en grondafvoer 

moest plaatsvinden. De benodigde graafwerkzaamheden voor de onderkeldering 

vertegenwoordigen met een kleine 60% van het totaal aantal kg NOx een significant deel 

van de totale uitstoot van de bouwfase van dit project. In de navolgende fasen is gebruik 

gemaakt van machines die voldoen aan de strengste normen, alsmede een aansluiting op 
het elektriciteitsnet.  

Type bouwmaterieel 

Wat een zeer relevante parameter is, is het type bouwmaterieel. Door te elektriciferen 

kunnen lokale emissies vermeden worden. Het verschil in emissiekentallen tussen oudere 

en nieuwere apparaten op brandstof is zeer groot. In de figuur is te zien wat het effect is. 

Dat effect wordt in deze projecten evenwel teniet gedaan door het aantal draai-uren wat 
voor de specifieke bouwwerkzaamheden nodig is.  

 

Figuur 3.8 Vergelijking van gemiddelde emissie van stikstofoxiden naar type bouwmaterieel op basis van 

gedetailleerde indicatieve of vergunde stikstofemissieberekeningen 

Mate van verstedelijking 

Een factor die relevant is voor zowel de emissie als de mogelijkheden die te beperken is of 
het een inbreidings-, uitleg- of herontwikkelingslocatie betreft. Relevant is daarbij vooral 

de aanwezigheid van een (voldoende zwaar) lokaal elektriciteitsnet. Dit biedt de 

mogelijkheid om emissieverlagende maatregelen toe te passen door elektrificatie van 

materieel.  

Woningtype 

Het woningtype is een andere bepalende factor. Er zijn meer bouwbewegingen 
noodzakelijk zijn voor appartementen dan voor grondgebonden woningen. Voor 

vrijstaande bouw is het mogelijk kleinschaliger machines en materieel te gebruiken en op 
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een andere manier om te gaan met de logistieke uitdagingen. Ook kan bij een vrijstaande 

woning meer geëxperimenteerd worden met bouwmaterialen, door bijvoorbeeld te 

focussen op duurzaamheid en circulariteit.  

Vergelijking andere (oudere) berekeningen 

Er is in de bovenstaande benadering ter vergelijking ook naar enkele projecten gekeken 

waar de berekening van de stikstofemissies door derden is uitgevoerd, om de hiervoor 
genoemde patronen te kunnen staven. Ook zijn een drietal Aerius-berekeningen3 van vóór 

de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 inzake het Programma Aanpak 

Stikstof vergeleken met de recenter uitgevoerde stikstofberekening. In deze berekening 

komt de uitstoot lager uit dan bij de 9 projecten hierboven. Hier valt bij op te merken dat 2 

van de 3 stikstofberekeningen niet heel uitgebreid zijn gemotiveerd; een vervolgvraag die 
daarbij te stellen is, is of deze berekening met de huidige aandacht voor de 

stikstofwetgeving door de toetsing van het bevoegd gezag zou komen. 

In algemene zin kunnen we stellen dat de traditionele bouw, waar door een aanbesteding 

of andere duurzaamheids- c.q. kwaliteitseisen geen nadere eisen aan de bouw of het 
ontwerp worden gesteld, een significant hogere emissie voortbrengt, zowel door het 

bouwproces, de bouwperiode als het gebruik van materieel en de benodigde materialen.  

Een voorbeeld van een buurt waar grootschalig geëxperimenteerd is met de 

duurzaamheid en circulariteit is de nieuwste buurt van Nijmegen, in Lent, De Waalsprong. 
Hier is met hoge kwaliteitseisen – echter zonder welstandsnormen – grond uitgegeven 

voor CPO, zelfbouw en andere experimenten. Ook voor de inrichting van de bovenplanse 

voorzieningen in de wijk zijn deze eisen opgenomen.  

 

Bij het bouw- en woonrijp maken wordt ook veel materiaal toegepast, dat elders wordt 

geproduceerd. Deze materialen en de daaraan gerelateerde emissie zijn in paragraaf 3.2.1 

geïnventariseerd. Bij deze bulkmaterialen is de bijdrage van het transport (en verwerken) 
relevant. Transport en verwerking leiden tot een locatiegebonden emissie. Een weergave 

van de logistiek en de daarop acterende factoren is door de gemeente Rotterdam 

onderzocht, om tot een efficiëntere bouwlogistiek te komen. De aanbevelingen in die 

rapportage zouden, samen met de aanbevelingen in het vierde hoofdstuk van dit rapport, 

breder kunnen worden toegepast in de omgeving van stikstofgevoelige locaties om tot 
een lagere emissie te komen die leidt tot een depositie in de kwetsbare natuurgebieden.  

 

Figuur 3.9 Bouw en logistiek in relatie tot de keten (bron: Van omgeving naar efficiënte logistiek in de 

bouw, gemeente Rotterdam, 2016) 

 
3 Maasfront Hanssum, rapportage november 2016, 3 vrijstaande woningen en woonblok met 10 appartementen 

en horeca; Wessem Maasdock Maasgouw, rapportage van april 2019, multifunctioneel facilitair maritiem 
centrum, wonen en horeca; Rubensstraat Deventer, rapportage van november 2018, woonblok met 80 

appartementen 
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3.2.3 Gebruiksfase 

Beheer/onderhoud 

Ook voor deze fase geldt dat in de resultaten van paragraaf 3.2.1 wel het materiaalgebruik 

van het onderhoud van de woningen is meegenomen, maar niet de emissies als gevolg van 

het aanbrengen/realiseren. Dat betekent dat aanvullend nog gezocht is naar kentallen 

voor de emissies van met name het transport van mensen en materialen voor 

onderhoudswerkzaamheden. 

De emissie door voertuigen (personenauto’s en busjes) tbv onderhoud en renovatie van 

een (huur)woning schatten we op 30 g NOx per woning per jaar. Dit is berekend op basis 

van 2500 euro per jaar onderhoudskosten volgens AEDES. De afgelegde km’s zijn 226 per 

woning per jaar. Dus dat valt redelijk weg tegen mobiliteit van de bewoners zelf (15.000 
km per huishouden, CBS).  Bovendien zal slechts een beperkt deel hiervan te beschouwen 

zijn als lokale emissies, waarschijnlijk veel minder 10% die je hieronder schat (zie schatting 

hieronder, bewoners maken meer korte ritjes dan onderhoudsbedrijven). 

Activiteiten gebruikers 

Lokale emissies ten gevolge van het gebruik van woningen is niet te verwaarlozen. 

Relevant zijn emissies van verkeersbewegingen, energiegebruik en menselijke activiteiten.  

Verkeer 

Uitstoot van verkeer is vooral NOx-uitstoot door auto's. Een auto rijdt gemiddeld zo'n 

13.000 km/jaar. Voor de lokale emissies is relevant het aantal auto's per woning en de 

verdeling over brandstoffen (benzine/diesel/ elektrisch). Ook moet wordt bekeken welk 

deel van de autokilometers nog als 'lokaal' gelden.  

De totale uitstoot van personenwagens in Nederland is ongeveer 30 kiloton/jaar (alle 

brandstoffen, alle locaties). Verdeeld over 8,5 miljoen personenwagens is dat een uitstoot 

van 3,5 kg/auto.jaar. Het is lastig te zeggen welk deel van deze emissies lokaal zijn (in deze 

context: binnen de grenzen van het bouwproject). Grofweg is een kwart van alle gereden 

kilometers binnen de bebouwde kom. Het aandeel van de NOx-uitstoot die lokaal is, zal 
zo'n 10% van het totaal zijn, dus zo'n 350 gram per jaar per auto. Met de aanname dat er 

één auto per woning is, is het totaal voor de wijk dan 140 kg per jaar NOx/jaar. De uitstoot 

van stikstof (N) is dan 42 kg/jaar.   

Energie 

Woningen gebruiken gas, elektriciteit en/of warmte voor verwarming, warm water, 

huishoudelijke appratuur en zo voorts.  

Het elektriciteitsverbruik levert een bijdrage aan de achtergrondconcentratie, de uitstoot 

is ongeveer 0,49g NOx/kWh. Voor een gemiddeld verbruik van 2.790 kWh/jaar is dat een 

uitstoot van 1.367 gram per jaar (bijna 1,5 kilo per woning per jaar).  

Voor aardgasgestookte ketels schrijft de EcoDesign-richtlijn een maximale emissie van 

NOx voor van 56 mg/kWh (=0,5 gram/m3 aardgas). Bij een gemiddeld verbruik van 1.330 

m3 is dat 0,7 kg/jaar per huishouden. 

Nieuwbouwwoningen mogen niet meer worden aangesloten op het aardgasnet en zullen 

voor de warmtevoorziening gebruik maken van elektrische warmtepompen of een 

verwarmingsnet (lokaal, stadsverwarming). De emissie van warmtenetten is sterk 

afhankelijk van de gebruikte warmtebronnen. Een warmtepomp geeft een hoger 

elektriciteitsgebruik, ordegroote is ongeveer 2.000 kWh per jaar. De NOx-emissie is dan 
circa 1.000 gram per jaar. Samen met het overige elektriciteitsgebruik is het totaal 

ongeveer 4.500 kWh/jaar, wat een NOx-emissie geeft van 2,25 kg/woning.jaar.  

Mensen (ademen, zweet) 

Tot slot zorgen ook mensen zelf voor een directe uitstoot van stikstof: transpiratie en 

ademen geeft een emissie van NH3 van gemiddeld 83 gram stikstof/persoon.jaar (en dus 
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100 gram NH3 per persoon per jaar). Op nationaal niveau is dat een emissie van 1,4 

kton/jaar. Daarnaast zijn er emissies door mest van huisdieren (1,6 kton NH3/jaar), 

schoonmaakmiddelen (0,3 kton/jaar), rook van sigaretten en sigaren (0,2 kton).  

Bij een gemiddelde huishoudgrootte van 2,2 personen is er een lokale emissie van (2,2*83 
+ (1,6 + 0,3 + 0,2 miljoen kilo)/8 miljoen woningen*0,82 (gram N/gram NH3)=400 gram N 

per woning. Voor een woningbouwproject met 400 woningen is dat dus 160 kilogram N 

per jaar.  

3.2.4 Afdanking 

Emissies die vrij komen in de afdankingsfase (sloop, vervanging) zijn meegenomen in de 

emissies tijdens de bouwfase. Zie daarvoor paragraaf 3.2.1. 
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 Resultaten en analyse 

4.1 Totale emissies 

Voor deze fictieve wijk van 500 woningen komen de totale emissies (uitgedrukt in 

kilogram N per woning) uit op zo'n 25 kg per woning in het eerste jaar (productie van 
bouwmaterialen), en daarna ongeveer 1,5 kg per woning per jaar (onderhoud, ademen, 

transpireren, energiegebruik). In absolute zin levert de productie van bouwmaterialen de 

grootste bijdrage, maar deze is eenmalig en vindt in de regel niet plaats op de 

bouwlocatie. Na verloop van tijd is de emissie door menselijke activiteiten toch dominant.  

Let er wel op dat in nagenoeg alle genoemde getallen een behoorlijke onzekerheid en 

spreiding zit.  

Tabel 4.1 Overzicht totale emissies naar fase 

 

 

In de onderstaande twee figuren is de emissie grafisch uitgezet. De piek in het bouwjaar is 

veel groter dan de emissies in de jaren daarna. Als wordt gekeken naar de cumulatieve 

uitstoot (figuur 4.2) over een levensduur van 75 jaar is te zien dat uiteindelijk 
energiegebruik en vervoer de belangrijkste veroorzakers van stikstofemissie zijn. 

Voor deze analyse zijn we er van uitgegaan dat de emissies in de loop van de tijd niet 

veranderen. In praktijk zal dat niet het geval zijn, verwachting is dat de specifieke emissies 

van juist verkeer en energie zullen gaan dalen (kg/km of kg/kWh).  

 

Emissie N

[kmol/wijk]

Emissie NOx

[kg/won]

Emissie NH3

[kg/won]

Emissie N

[kg/won]

2020 2021 2022 2023 … 2095

1. Productiefase

1a. Productie 725,65 25,40

1b. Bouwtransport 60,77 2,13

2. Bouwfase 1,41 0,44

3. Gebruiksfase

3a. Onderhoud - materiaal 283,97 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

3b. Onderhoud - vervoer 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

3c. Menselijke activiteiten 0,4825 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

3d. Vervoer 0,35 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

3e. Energiegebruik 2,25 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

4. Afdankingsfase

4a. Afvaltransport 23,33 0,82

4b. Afvalverwerking -50,7 -1,77
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Figuur 4.1 Jaarlijkse emissies stikstof als gevolg van bouwactiviteiten 

 

Figuur 4.2 Cumulatieve emissies stikstof als gevolg van bouwactiviteiten 

 

Achtergrond versus lokaal 

Niet alle emissies zijn even relevant voor de depositie in kwetsbare gebieden. Het grootste 

gedeelte van de emissies uit de productiefase dragen bij aan de achtergrondconcentratie. 

Het zijn vooral de bouwwerkzaamheden die zorgen voor een piek in het eerste jaar (zie 

paragraaf 3.2.2).  

Lokale emissies van stikstof (N) komen in het eerst jaar op ongeveer 3 kg/woning, daarna 

op ongeveer 0,5 kg/woning. 
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Tabel 4.2 Overzicht totale emissies 

naar achtergrond/lokaal 

Figuur 4.3 Jaarlijkse lokale emissies stikstof als 

gevolg van bouwactiviteiten 

  

4.2 Vergelijking met overige kentallen 

In de “Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2019A”4 worden de volgende 

aanwijzingen gegeven voor het bepalen van de emissie van woningen.  

 

 
4 https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/01/Instructie-gegevensinvoer-voor-AERIUS-Calculator-

2019A.pdf 

Achtergrond Lokaal

1. Productiefase

1a. Productie x

1b. Bouwtransport x x

2. Bouwfase

2a. Planfase x

2b. Bouwrijp maken x

2c. Kabels en leidingen x

2d. Heiwerk en fundering x

2e. Ruwbouw en constructie x x

2f. Grond-, weg-, waterbouw (GWW) x

3. Gebruiksfase

3a. Onderhoud - materiaal x

3b. Onderhoud - vervoer x x

3c. Menselijke activiteiten x

3d. Vervoer x x

3e. Energiegebruik x

4. Afdankingsfase

4a. Afvaltransport x x

4b. Afvalverwerking x
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Figuur 4.4 Uittreksel uit “Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2019A” 

 

In de Aerius-calculator worden referentiewaarden gegeven voor 'ruimtelijke plannen', zie 

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-emissiefactoren/05-07-2018. In 

dit document worden de volgende kentallen gegeven voor de NOx-emissie van woningen. 
Het is niet duidelijk5 hoe de emissies bepaald zijn, wel lijken ze alleen betrekking te 

hebben op het gebruik van energie (gas) in de woning. Op basis van een gemiddelde 

woning komen we in 3.2.3 tot een lagere emissie. Het kan zijn dat de AERIUS-getallen 

ofwel sterk achterhaald zijn (in 2013 waren ze even hoog) en/of toch inclusief 

elektriciteitsgebruik zijn.  

Opvallend is dat de NH3-emissie voor nieuwe woningen in de 2018-versie van deze 

kentallen op 0 staat, waar deze in de 2013-versie van dit document nog gelijk is aan 0,47 

kg/jaar, net als bestaande woningen. Dat lijkt in tegenspraak met de instructie (zie kader).  

 

 

Figuur 4.5 Forfaitaire waarden voor emissies van woningen uit AERIUS. 

Industrie / bouwmaterialen 

Onderstaande tabel geeft kentallen voor de (bestreden en onbestreden EF) van NOx. 

Getallen zijn ontleend aan EMEP/EEA Guidebook 2009 

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-

2009/folder_contents en zijn dus ruim 10 jaar oud. 

 

De ordegrootte van deze kentallen is gelijk aan de profielen die in de berekeningen aan de 
bouwmaterialen in deze paragraaf zijn gebruikt. Voor beide sets getallen geldt dat de 

 
5 Er is navraag gedaan bij de AERIUS-helpdesk, er is ten tijde van publicatie van dit rapport nog geen inhoudelijke 

reactie gegeven. 

NOx in kg/jaar NH3 in kg/jaar

Consumenten

Emissie per woming(huishouden)

Nieuwbouw Appartement 1,11 0

Tussenwoning 1,55 0

Hoekwoning 1,83 0

2-onder-één-kap 2,17 0

Vrijstaande woning 3,03 0

Oudere woningen Appartement 1,25 0,47

Tussenwoning 2,00 0,47

Hoekwoning 2,42 0,47

2-onder-één-kap 3,09 0,47

Vrijstaande woning 3,59 0,47

Industrie productie van: NOx  Onbestreden EF NOx  Bestreden EF eenheid NOx  onbestreden EF

Bouwmaterialen gips voor pleisterwerk 1.058 212 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Bouwmaterialen kalk 2.236 447 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Bouwmaterialen Cement 1.550 310 gram/ton Clinker EMEP/EEA Guidebook 2009

Bouwmaterialen Asfalt 36 7 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Bouwmaterialen Glas 2.931 586 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Bouwmaterialen Steen-/Glaswol 1.625 325 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Bouwmaterialen bakstenen en dakpannen 142 28 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Bouwmaterialen Fijne keramiek 850 170 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Bouwmaterialen Enamel 3.373 675 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Metaal industrie Primair Koper 7.062 1412 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Metaal industrie Secundair Koper 400 80 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Metaal industrie Primaire Lood 6.192 1238 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Metaal industrie Secundair Lood 186 37 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Metaal industrie Primair Zink 5.292 1058 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Metaal industrie Secundair Zink 1.501 300 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Metaal industrie Secundair Aluminium 449 90 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Metaal industrie Nikkel gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Metaal industrie Magnesium 3.050 610 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

Metaal industrie Alumina 945 189 gram/ton EMEP/EEA Guidebook 2009

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-emissiefactoren/05-07-2018
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009/folder_contents
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009/folder_contents
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waarden soms (zeer) gedateerd zijn en dat er sprake is van een grote mate van 

onzekerheid/spreiding in de getallen.  

Woningbouw en  Natura 2000; Vuistregels bij het beoordelen van stikstofdepositie 

Door Bureau Waardenburg is begin 2020 een rapportage gepubliceerd met vuistregels 

voor het beoordelen van de stikstofdepositie bij bouwprojecten, met als idee dat een 

effectafstand gegeven kan worden op basis van enkele karakteristieken van een 
bouwproject. In deze rapportage wordt voor een project van 5 grondgebonden of 5 

gestapelde woningen de totale emissie van stikstof (kg N) bepaald. Zij komen op een 

significant hogere emissie (circa 13 kg/woning.jaar). Onduidelijk is hoe deze berekening is 

opgebouwd, en welke posten hierin zijn meegenomen.  

 

Figuur 4.6 Tabel uit rapport 'Vuistregels' van Bureau Waardenburg 

 

Stikstofdepositie en woningbouwontwikkeling; Verkennend onderzoek naar de 

bijdrage van woningbouwontwikkeling aan de stikstofdepositie 

Door Sweco is in oktober 2019 een rapport gepubliceerd in opdracht van Neprom. Ook 

daar is gerekend aan de emissies door de inzet van bouwmateriaal in de aanlegfase. Zij 

hanteren een emissie van 10 tot 50 kg NOx per woning, afhankelijk van de mate van 

grondverzet.  
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 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Voor deze fictieve wijk van 500 woningen komen de totale emissies (uitgedrukt in 

kilogram N per woning) uit op zo'n 25 kg per woning in het eerste jaar (vooral productie 
van bouwmaterialen), en daarna ongeveer 1,5 kg per woning per jaar (onderhoud, ademen, 

transpireren, energiegebruik). In absolute zin levert de productie van bouwmaterialen de 

grootste bijdrage, maar deze is eenmalig en vindt in de regel niet plaats op de 

bouwlocatie. Na verloop van tijd is de emissie door menselijke activiteiten toch dominant.  

Niet alle emissies zijn even relevant voor de depositie in kwetsbare gebieden. Het grootste 

gedeelte van de emissies uit de productiefase dragen bij aan de achtergrondconcentratie. 

Het zijn vooral de bouwwerkzaamheden die zorgen voor een piek in het eerste jaar (zie 

paragraaf 3.2.2).  Lokale emissies van stikstof (N) komen in het eerste jaar op ongeveer 3 

kg/woning, daarna op ongeveer 0,5 kg/woning. Dit is evenwel fors minder dan andere 
bronnen aangeven (ongeveer factor 10).  

Let er wel op dat in nagenoeg alle genoemde getallen een behoorlijke onzekerheid en 

spreiding zit. Relevant voor de emissies en de mogelijkheden deze te beperken zijn in 
ieder geval de ondergrond, de mate van verstedelijking en de bouwmethode. 

5.2 Mogelijkheden reductie stikstofemissie en -depositie 

Productiefase 

Tenzij de winnings- of productielocatie dicht bij het specifieke natuurgebied ligt, is hier 

voor de lokale depositie weinig winst te boeken. Gelet op de achtergrondconcentratie is 

hier wel wat te halen, door een beperking van het transport en minder belastende 
productie. Hierop wordt al gestuurd met (wettelijke) middelen, zoals de EPD’s 

(Environmental Product Declaration) en de milieuprestatieberekening.   

Door meer gebruik te maken van prefab-materialen en van lichtere materialen kan wel een 

groter deel van de werkzaamheden en transportbeweringen (en daarmee dus ook van de 
emissies) op de locatie worden beperkt. Het is dan wel grotendeels een verschuiving van 

emissies naar een andere locatie en niet per sé een vermindering er van.  

Bouwfase 

- De tijdelijke negatieve invloed is te verminderen door het aantal 

transportbewegingen te verminderen, gebruik te maken van andere 

transportmiddelen en materieel en het wagen- en apparatenpark te vernieuwen. 
Opties zijn elektrische voertuigen (eventueel vanaf een verdeelpunt dat verder van 

het kwetsbare natuurgebied ligt) en minder vervuilend materieel, een efficiëntere 

planning van het werk (ook minder personeelstransport), en meer prefabricage in 

plaats van op het werk gemaakte elementen.  

- Alternatieven voor gebruik dieselaggregaten: Tijdelijke netaansluiting, gebruik maken 
van een reeds aanwezige netaansluiting, één aggregaat met lage emissies ipv 10 

kleine aggregaten met hoge emissie. 

- Kies bouwmachines die passen bij de taak die ze moeten uit voeren, geen materiaal 

dat (veel) te groot is. 

- Zorg er voor dat bouwmaterieel niet onnodig stationair draait, bijvoorbeeld met 
automatische start-stopsystemen. 

- Probeer bouwfasen zo compact mogelijk te houden. Inzet van materieel is zo 

efficiënter.  

- Combineer waar mogelijk de inzet van materieel voor verschillende bouwfasen.  
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- Maximalisatie van grootte van de bouwplaats, om efficiënte logistiek door just-in-

time of kleiner binnenstedelijk transport te stimuleren 

- Gesloten grondbalans, als er voor aanleg van groen of een geluidswal noodzakelijk is, 

een tunnel of onderkeldering dieper uitvoeren (meer grond beschikbaar), zodat 

minder transport nodig is 

Veel aanbevelingen en een praktische implementatie ervan zijn gebundeld binnen de 

Green Deal 'Het Nieuwe Draaien', https://greendealhetnieuwedraaien.nl 

Gebruiksfase 

Stimulering van actieve mobiliteit (fietsen, lopen) en het gebruik van openbaar vervoer zal 

het aantal autobewegingen terugdringen. Voor de resterende autobewegingen kunnen 

voorzieningen voor elektrisch rijden genomen worden (of wellicht verplicht gesteld via 

een Milieuzone). Bij de overstap naar elektrisch rijden is het ongewenst dat dit betekent 
dat lokale problemen via de achtergrondconcentratie (elektriciteitsproductie) 

afgewenteld worden. Vermindering van de behoefte (energie-efficiënte woningen, minder 

transport) en gebruik van duurzame energie kan hier helpen. 

Minder onderhoud en uitstel van renovatie en sloop kan bevorderd worden door 
kwalitatief goed en onderhoudsarm te bouwen. Dit geldt ook voor de inrichting van de 

openbare ruimte. Zowel het transport als het onderhoud en beheer zelf kunnen zoveel 

mogelijk met elektrische voertuigen en voorzieningen plaatsvinden. Door de efficiënte  

inrichting van het onderhoud en beheer kan het aantal transportbewegingen worden 

teruggebracht.  

Afdankingsfase 

De verbeteropties zijn hier vergelijkbaar met de bouw. Bij de afvalverwerking betreft het 

de achtergrondconcentraties. Recycling en hergebruik van bouwmaterialen maakt dat er 

minder afval verbrand hoeft te worden.  Sluit hierbij aan bij andere lopende processen als 

circulaire bouweconomie. 

5.3 Overige aanbevelingen 

Naast de praktische aanbevelingen om emissie en depositie van stikstof te redu ceren zijn 

er ook meer procesmatige aanbevelingen. Deze gaan enerzijds over de aansturing vanuit 

opdrachtgevers, anderzijds over de wijze van bepalen van emissies.  

Bepalen van emissies 

Er is geen eenduidige tool waarmee gemakkelijk kan worden uitgerekend wat de 

stikstofuitstoot is die moet worden toegerekend aan een bouwproject. De Aerius-

calculator heeft dergelijke getallen nodig als input voor de berekening van de depositie.  

Er zijn geen eenduidige kentallen voor de specifieke (daadwerkelijke) stikstofuitstoot van 
bouwmaterieel.  

Variatie in kentallen is zeer groot. Dat maakt het ook lastig te bepalen of een berekening 

accuraat is uitgevoerd.  

Bouwproces 

- Maak het mogelijk dat gemeenten in vergunning elektrisch aangedreven materieel 
kunnen stimuleren c.q. voorschrijven.  

- Stimuleer dat gemeenten werkzaamheden combineren 

- Stimuleer dat gebruik gemaakt wordt van gezamenlijke bouwhubs  

- Locatie afhankelijke oplossingen zoeken, van werk-werk maken (bv aanleg van 

verschillende onderdelen combineren, niet onnodig heen en weer rijden met grond en 
ander materiaal; 

- Duurzaamheidsnormen met betrekking tot de bouw vastleggen in bestemmingsplan 
of lokaal duurzaamheidsbeleid 
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Bijlage 1: materiaalstromen en emissies wijk 

 

 

  

Massa+N- emissie

materiaal ton %mat kg  - >mat kg  - >mat kmol N  - >mat mol N  - >mat mol N  - >mat kmol N  - >fase kmol N  - >fase kmol N  - >fase kmol N  - >fase kmol N  - >fase

allen, wegen 5.258,4 100% 105,1 100% 58,4 56% 9,4 100% 34,6 100% 4,0 100% - 1,2 100%

baksteen 2.426,7 46% 80,1 76% 45,6 57% 5,5 7% 26,7 33% 1,8 2% 0,4 0%

beton 1.093,0 21% 21,7 21% 11,0 51% 2,5 11% 7,2 33% 0,8 4% 0,2 1%

zand 1.738,8 33% 3,3 3% 1,8 35% 1,3 26% 0,7 13% 1,3 26% -1,8 - 53%

allen, gebouwen 59.510,1 100% 136.399,4 100% 169.401,5 100% 937,9 100% 2.453,0 100% 2.164,2 100% 667,2 68% 51,4 5% 249,4 25% 19,3 2% - 49,5 -5%

beton 41.212,9 69% 88.966,9 65% 126.474,3 75% 308,6 33% 683,8 28% 918,0 42% 265,8 86% 29,1 9% 4,5 1% 3,5 1% 5,8 2%

koper 24,2 0% 68,4 0% 47,5 0% 169,0 18% 528,2 22% 246,2 11% 61,8 36% 0,1 0% 110,7 64% 0,0 0% -3,6 - 2%

glas 214,1 0% 605,8 0% 417,5 0% 67,6 7% 200,2 8% 117,0 5% 23,9 35% 0,5 1% 43,7 64% 0,2 0% -0,7 - 1%

staal 772,9 1% 1.475,2 1% 2.694,3 2% 60,7 6% 120,6 5% 203,4 9% 89,4 88% 0,9 1% 11,2 11% 0,6 1% -41,4 - 68%

(zand)cement 4.641,6 8% 12.784,1 9% 9.637,1 6% 52,4 6% 142,7 6% 111,8 5% 36,7 70% 4,7 9% 1,0 2% 4,1 8% 6,0 11%

baksteen 2.255,9 4% 6.250,2 5% 4.622,5 3% 35,6 4% 100,8 4% 69,0 3% 28,4 80% 5,1 14% 0,0 0% 1,7 5% 0,3 1%

steen,overig 382,2 1% 935,8 1% 988,5 1% 31,8 3% 84,2 3% 71,8 3% 21,3 67% 0,9 3% 9,0 28% 0,3 1% 0,3 1%

plaatmateriaal 108,4 0% 304,2 0% 215,6 0% 25,7 3% 72,2 3% 50,9 2% 11,5 43% 0,2 1% 14,6 55% 0,2 1% -0,9 - 4%

minerale wol 103,5 0% 346,6 0% 112,3 0% 25,4 3% 84,7 3% 27,9 1% 24,8 98% 0,2 1% 0,1 0% 0,1 0% 0,2 1%

hout 521,1 1% 1.834,3 1% 416,8 0% 23,6 3% 75,2 3% 32,0 1% 18,0 65% 1,2 4% 7,4 27% 1,1 4% -4,2 - 18%

kalkzandsteen 2.134,4 4% 5.542,1 4% 4.992,6 3% 20,5 2% 53,3 2% 48,0 2% 18,6 91% 0,0 0% 0,0 0% 1,6 8% 0,3 2%

gips 1.694,1 3% 4.497,5 3% 3.798,3 2% 19,7 2% 51,5 2% 45,4 2% 8,9 45% 3,9 20% 4,0 20% 1,3 7% 1,6 8%

polyetheen 44,8 0% 151,6 0% 45,6 0% 19,4 2% 55,2 2% 37,5 2% 7,4 36% 0,1 0% 12,8 63% 0,1 0% -1,0 - 5%

pvc 37,6 0% 104,1 0% 76,9 0% 18,0 2% 49,6 2% 37,2 2% 5,5 30% 0,1 0% 12,5 69% 0,1 0% -0,2 - 1%

verf 30,1 0% 82,4 0% 63,6 0% 13,4 1% 34,0 1% 32,8 2% 8,9 66% 0,0 0% 4,1 31% 0,1 1% 0,3 2%

eps 81,1 0% 201,4 0% 204,8 0% 11,6 1% 28,8 1% 29,3 1% 13,5 98% 0,1 1% 0,0 0% 0,2 1% -2,2 - 19%

kit/lijm 111,6 0% 288,8 0% 262,7 0% 7,9 1% 20,8 1% 17,7 1% 6,2 74% 0,3 3% 1,8 21% 0,2 2% -0,5 - 7%

zand 4.817,4 8% 11.760,0 9% 12.516,0 7% 7,4 1% 18,1 1% 19,3 1% 5,0 41% 3,7 30% 0,0 0% 3,7 30% -4,9 - 66%

aluminium 20,8 0% 68,3 0% 24,7 0% 5,9 1% 18,7 1% 8,2 0% 4,8 53% 0,0 1% 4,2 46% 0,0 0% -3,1 - 53%

bio-organisch 13,0 0% 20,3 0% 52,8 0% 4,6 0% 9,3 0% 14,8 1% 0,9 20% 0,0 1% 3,5 77% 0,0 1% 0,1 2%

epdm 13,6 0% 30,6 0% 39,6 0% 3,0 0% 8,2 0% 6,3 0% 1,7 54% 0,0 1% 1,4 44% 0,0 1% -0,2 - 8%

bitumen 36,3 0% 48,6 0% 161,3 0% 2,5 0% 3,1 0% 11,6 1% 1,8 55% 0,1 3% 1,3 40% 0,1 2% -0,7 - 30%

pur 5,3 0% 20,9 0% 0,2 0% 2,2 0% 8,6 0% 0,2 0% 1,1 50% 0,0 1% 1,0 45% 0,0 1% 0,1 4%

grind 228,7 0% 0,0 0% 1.524,6 1% 1,0 0% 0,0 0% 6,6 0% 0,2 20% 0,1 13% 0,6 52% 0,2 15% -0,2 - 16%

zink 0,7 0% 1,7 0% 1,9 0% 0,3 0% 0,7 0% 0,7 0% 0,4 99% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% -0,1 - 31%

lood 3,5 0% 8,8 0% 8,8 0% 0,2 0% 0,4 0% 0,4 0% 0,6 98% 0,0 1% 0,0 0% 0,0 0% -0,4 - 261%

kunststof 0,3 0% 0,7 0% 0,5 0% 0,1 0% 0,2 0% 0,2 0% 0,0 48% 0,0 1% 0,0 51% 0,0 1% 0,0 - 5%

asfalt 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0%

cellenbeton 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0%

klei 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0%

leem 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0%

rest 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0%

schelpen 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0%

schuimbeton 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0%

Stikstofemissie per fase - > Wijk (250x + 150x)Massa

Rij-tussen (1x) Appartem. (1x)Wijk (250x+150x)

Stikstofemissie, totaal

Wijk (250x+150x) Rij-tussen (1x) Appartem. (1x) Productie Bouwtransport Onderhoud Afvaltransport Afvalverwerk.
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Bijlage 2: materiaalstromen en emissies wijk 

 

GPR-export emissies [mol N/product,tot]

Element Product ehd aantalemissies [mol N/product,tot] produc bouwtr onderh afvaltr afvalver

2.453,01 100,0%

ElektriciteitsopwekkingsystemenPV,mono-Si; hellend dak; incl. inverter+kabelsm2 8,5 535,67 21,8% 188,58 0,39 357,11 0,27 -10,68

Vloeren Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25; incl. wapeningm2 82,4 192,86 7,9% 203,70 7,01 0,00 0,34 -18,20

Beglazing HR glas; droog beglaasd m2 18 188,69 7,7% 62,38 1,27 125,79 0,45 -1,21

Dragende wanden, massiefBeton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapeningm2 85 171,51 7,0% 163,78 6,57 0,00 0,41 0,75

Vloeren, vrijdragend Balk en broodjes; prefab beton; incl. isolatie,eps,Rc:4.0 + druklaagm2 46,2 131,22 5,3% 113,50 27,48 0,00 0,56 -10,32

Spouwwanden, buitenbladBaksteenmetselwerk m2 37,2 105,80 4,3% 82,74 16,49 0,00 5,50 1,07

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + epsm1 19,9 87,04 3,5% 102,05 2,44 0,00 0,56 -18,01

Vloeren Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapeningm2 82,4 74,77 3,0% 79,26 2,70 0,00 0,29 -7,47

Funderingspalen Beton; Prefab, met gewichtsbesparend element, 250x250 mmm1 35,5 68,73 2,8% 48,98 15,88 0,00 5,30 -1,44

Spouwwanden, binnenblad, massiefKalkzandsteen metselwerkm2 35,3 64,14 2,6% 58,29 0,00 0,00 4,89 0,95

Dekvloeren Zandcement m2 78,3 59,64 2,4% 39,14 4,58 0,00 5,49 10,43

Bedekkingen Betonpan m2 60,8 57,07 2,3% 30,78 6,29 19,02 2,18 -1,21

Isolatielagen Glaswol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5m2 57,8 53,44 2,2% 52,44 0,49 0,00 0,18 0,32

Binnendeuren Multiplex; geschilderd:alkydp 5 43,01 1,8% 18,15 0,38 25,81 0,36 -1,69

Niet dragende wanden, massiefGipsblokken, normale dichtheid (NBVG)m2 56,2 42,12 1,7% 25,59 9,60 0,00 3,22 3,72

Afwerklagen Behang; vinyl m2 94,2 40,79 1,7% 6,97 0,13 32,63 0,13 0,92

Daken Europees naaldhouten balken met europees naaldhout delenn; duurzame bosbouwm2 59,6 38,80 1,6% 43,47 2,56 0,00 2,28 -9,51

Badvoorzieningen Acryl; prefab p 1 38,42 1,6% 7,95 0,32 30,74 0,14 -0,73

Keukenkasten Multiplex; geschilderd:alkydm1 4 36,86 1,5% 15,32 0,36 22,11 0,34 -1,27

Dekvloeren Zandcement m2 43,9 33,44 1,4% 21,94 2,57 0,00 3,08 5,85

Isolatielagen Glaswol MWA 2012; platen; m2 36,5 30,42 1,2% 29,85 0,28 0,00 0,10 0,18

Vensterbanken Kunststeen; element m1 13 29,67 1,2% 11,02 0,40 17,80 0,16 0,30

Verhardingen Straatbaksteen; KNB m2 10 27,94 1,1% 23,88 2,90 0,00 0,97 0,19

Kozijnen Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouwm2 25,2 24,55 1,0% 17,16 0,57 8,18 0,58 -1,94

Afwerklagen Keramische tegels; geglazuurd/gelijmdm2 28,3 18,90 0,8% 18,66 1,01 0,00 0,44 -1,21

Binnenkozijnen Staal; verzinkt+gemoffeld m2 7,8 18,48 0,8% 23,28 0,24 0,00 0,09 -5,14

Aanrechtbladen Kunstharsgebonden; massiefm1 4 18,10 0,7% 11,51 0,26 6,03 0,10 0,20

WarmteafgiftesystemenRadiator, 45-55 C m2gbo 124,3 17,68 0,7% 12,35 0,20 9,43 0,08 -4,38

Bodemafsluitingen Zand m2 50,8 16,44 0,7% 11,07 8,12 0,00 8,12 -10,86

WarmtedistributiesystemenPolyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdelingm2gbo 124,3 15,80 0,6% 8,05 0,04 8,43 0,02 -0,73

Warmteopwekkingsinstallaties W-bouwIndividuele cv-ketel 24 kW (solo)p 1 15,42 0,6% 6,17 0,07 12,34 0,03 -3,19

Waterslagen Kunststeen m1 13,9 14,78 0,6% 13,62 0,65 0,00 0,24 0,27

Afwerklagen, plafond Spuitpleister m2 78,3 13,64 0,6% 2,82 0,80 9,09 0,32 0,61

WarmtapwaterinstallatiesIndividuele combiketel; toeslag op hr-ketel (solo); CW:4-6p 1 13,36 0,5% 4,29 0,02 10,69 0,01 -1,65

Interne trappen Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouwp 2 10,88 0,4% 11,51 0,46 0,00 0,44 -1,54

Balustrades Europees naaldhout; spijlen; duurzame bosbouwm1 8,7 10,79 0,4% 3,07 0,21 7,92 0,20 -0,60

Elektricteitsleidingen Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvcm2gbo 124,3 10,64 0,4% 10,16 0,08 3,55 0,04 -3,18

Ventilatieroosters Aluminium; gemoffeld m1 12,6 9,71 0,4% 5,63 0,05 6,48 0,03 -2,47

Afwerklagen, vloer Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmdm2 6,5 7,35 0,3% 7,03 0,41 0,00 0,16 -0,24

Ramen Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouwm2 6,3 7,33 0,3% 5,19 0,17 2,44 0,17 -0,65

LuchtdistributiesystemenMechanische aan- en afvoer; verzinkt staal, incl. roostersm2gbo 124,3 6,41 0,3% 5,32 0,11 3,42 0,04 -2,47

Plinten Meranti; duurzame bosbouwm1 134,1 6,29 0,3% 2,24 0,15 4,19 0,14 -0,43

Binnenrioleringen Pvc; gerecycled; leidingm2gbo 124,3 6,08 0,2% 3,16 0,05 3,24 0,02 -0,39

Dakgoten Hout met bitumen; getimmerde goot; verduurzaamd en geschilderd:alkydm1 10,2 4,74 0,2% 3,75 0,17 1,58 0,16 -0,93

Dakramen Meranti; geschilderd, acryl; duurzame bosbouwp 1 4,41 0,2% 2,56 0,09 2,64 0,08 -0,97

Deuren Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2p 2 3,87 0,2% 2,56 0,11 1,81 0,10 -0,71

Lateien Beton, prefab; AB-FAB m1 19,7 3,45 0,1% 3,48 0,70 0,00 0,02 -0,74

Toiletten Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoirp 2 3,36 0,1% 3,64 0,13 0,00 0,06 -0,46

Buitenrioleringen Pvc; gerecycled; leidingm2gbo 124,3 3,04 0,1% 1,58 0,02 1,62 0,01 -0,20

Waterleidingen Koper (leiding +mantelbuis)m2gbo 124,3 2,84 0,1% 4,24 0,03 0,00 0,01 -1,44

Hemelwaterafvoeren Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mmm1 11,2 1,84 0,1% 0,55 0,01 1,35 0,00 -0,07

Douchevoorzieningen Keramiek; tegels p 1 1,82 0,1% 0,40 0,02 1,22 0,02 0,16

Grondaanvullingen Zand m3 5,2 1,68 0,1% 1,13 0,83 0,00 0,83 -1,11

Aarding aarding woningen m2gbo 124,3 1,66 0,1% 2,68 0,01 0,00 0,00 -1,04

Wasvoorzieningen Keramiek; wastafel p 2 1,59 0,1% 1,50 0,06 0,00 0,02 0,01

Afwerklagen Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmdm2 1,1 1,24 0,1% 1,19 0,07 0,00 0,03 -0,04

Leuningen Europees loofhout; duurzame bosbouwm1 16 0,92 0,0% 1,31 0,08 0,00 0,07 -0,54

Gasleidingen Koper m2gbo 124,3 0,66 0,0% 1,07 0,01 0,00 0,00 -0,42

Waterkeringen Combinatie PVC/Lood m1 2,8 0,55 0,0% 1,65 0,02 0,00 0,01 -1,13

Afwerklagen Spuitpleister m2 3 0,52 0,0% 0,11 0,03 0,35 0,01 0,02

Waterkeringen EPDM; folie m1 0,7 0,16 0,0% 0,11 0,00 0,05 0,00 -0,01


