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3 Methoden

Bron: http://www.bridgewater-nh.com/offices-departments/solid-waste-management/hb-reports 



3 Methoden

Er zijn in dit geval drie mogelijkheden om verspilling te voorkomen of te 
minimaliseren onderscheiden:
• Aan de voorkant: werken met elementen/bouwdelen uit demontage 

van een ander gebouw
• Tijdens de bouw: werken met biobased materialen of materialen met 

een korte levenscyclus, die kunnen worden hergebruikt of teruggegeven 
aan de natuur

• Aan de achterkant: door het gebouw of bouwdelen opnieuw te 
gebruiken in een andere toepassing op een andere locatie*



Schaduwkosten 
en MKI 

• In een LCA worden de 
milieueffecten uitgedrukt 
in Milieueffect categorieën. 

• Om die te kunnen 
herleiden tot een één 
getalsscore zijn 
schaduwkosten nodig.

• Het resultaat is een MKI



Voorbeeld berekening tijdelijke rechtbank

Betonnen verdiepingsvloer / hergebruik (voorkant)

breedplaatvloer overspanning 5,40 m 9,97€            per m2

afschrijving milieubelasting 30/50 ste 5,98€            € 9,97 * 30/50 30 jaar gebruikt van 50 jaar levensduur

resterende milieubelasting 3,99€            € 9,97 - € 5,98 bij toepassing in tijdelijke rechtbank

5 jaar gebruik tijdelijke rechtbank 1,00€            € 9,97 * 5/50 afschrijving tijdens gebruik rechtbank

restant toe te rekenen milieulast 2,99€            € 3,99 - € 1,00 vloer wordt verwerkt tot puingranulaat

restant toe te rekenen 0,60€            € 2,99 - € 2,99*0,8 vloer wordt na afloop hergebruikt / 0,8

uitgewerkt plan zonder contract

restant toe te rekenen 1,20€            € 2,99 - € 2,99*0,6 vloer wordt na afloop hergebruikt / plan 0,6

restant toe te rekenen 1,50€            € 2,99 - € 2,99*0,5 vloer wordt na afloop hergebruikt / idee 0,5

Circulair interessant – hergebruik 



Circulair interessant – recycling niet 

Voorbeeld berekening tijdelijke rechtbank

Betonnen verdiepingsvloer / nieuw

breedplaatvloer overspanning 5,40 m 9,97€            per m2

5 jaar gebruik tijdelijke rechtbank 1,00€            € 9,97 * 5/50 afschrijving tijdens gebruik rechtbank

restant toe te rekenen milieulast 8,97€            € 9,97 - € 1,00 vloer wordt verwerkt tot puingranulaat

restant toe te rekenen 1,79€            € 8,97 - € 8,97*0,8 vloer wordt na afloop hergebruikt / 0,8

uitgewerkt plan zonder contract

restant toe te rekenen 3,59€            € 8,97 - € 8,97*0,6 vloer wordt na afloop hergebruikt / plan 0,6

restant toe te rekenen 4,49€            € 8,97 - € 8,97*0,5 vloer wordt na afloop hergebruikt / idee 0,5



Hergebruik kan en is interessant

Nanda Naber:
• Technisch mogelijk, ook 

als het gebouw niet 
demontabel is ontworpen 
en gebouwd

Alexandros Glias
• Financieel mogelijk, 

demonteren is duurder 
dan slopen, maar 
opbrengst verdient dat 
terug



Consortium A – veel hergebruik



Consortium B – tweede gebruiker



Consortium C – units voor gebruik



Conclusie
samenvatting berekeningen tijdelijke rechtbank versie 1.31

indiener

milieukosten 

bouw

milieuwinst 

voorkant

milieuwaarde 

einde bouw

milieuverlies 

bij reuse

factor 

hergebruik

verspillings

 %

totale

gewicht in 

ton

C 182.795,79€            -€                           114.111,45€            68.684,34€               1,0* 37,57% 3.606,89

73.963,38€               0,8 40,46%

79.242,42€               0,6 43,35%

186.156,79€            geen 100,00%

B 182.447,81€            117.154,34€            65.293,46€               1,0* 35,79%

72.193,69€               0,8 39,57% 4774,00

79.093,93€               0,6 43,35%

182.447,81€            geen 100,00%

A 183.462,11€            29.088,02€               131.759,75€            51.702,36€               1,0* 28,18%

57.247,56€               0,8 31,20% 4.219,54

62.792,76€               0,6 34,23%

183.462,11€            geen 100,00%

* theoretisch haalbare minimale verspillingspercentage



Aanbeveling voor beton producten

• Milieutechnisch gezien: hergebruiken op zo hoog mogelijk niveau: 
gebouw, bouwdeel, product, grondstof

• Financieel gezien: hergebruiken op hoog niveau (bouwdeel) is haalbaar
• Recyclen van beton tot grondstof is niet wenselijk

• Recyclen tot puingranulaat is niet circulair! 
• Puingranulaat verdwijnt vaak uit de keten



Hartelijk dank

E: m.haas@nibe.org
T: 035-6948233

Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met:

mailto:m.haas@nibe.org

