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Hoe groen is glas? (2 ) Duurzaamheidsmodellen

Triple-glas is populair in duurzame gebouwen, want het isoleert zo goed en 

dat spaart energie. Maar ieder voordeel heeft zijn nadeel: door de extra ruit zijn 

meer grondstoffen nodig. Uitgebreide rekenmodellen proberen al die aspecten 

van duurzaamheid goed mee te nemen. Sommige duurzaamheidsprogramma’s 

kijken diep in de details. Dan zijn punten te scoren door zuinig aan te doen met 

kit en het vlakglasafval op de bouwplaats gescheiden in te zamelen.

zit in de details
Duurzaamheid

Wat maakt een gebouw duurzaam? De 

complete levenscyclus, van grondstof 

tot hergebruik, van alle bouwmateri-

alen valt er onder. Maar ook het bin-

nenmilieu in het gebouw en dat omvat 

daglicht, schone lucht en een prettige 

temperatuur. Zelfs de plek waar het 

gebouw staat, de nabijheid van een 

bushalte of station, de gelegenheid om 

de fiets te stallen en mogelijkheid om te 

douchen spelen een rol. En dan wordt 

er ook nog gekeken naar ecologie en 

gezondheid waardoor aan complexe 

rekenmethodes niet te ontkomen valt.

In deze tweede aflevering van Hoe 

groen is glas? gaan we dieper in op 

deze duurzaamheidsmaatlatten, zoals 

GPR, Breeam, Leed en Greencalc. We 

geven een algemeen overzicht, maar 

natuurlijk kijken we ook naar beglazing 

en hoe dat de duurzaamheidsscore 

beïnvloedt. 

Schaduwprijs

Breeam is een maatlat voor duurzaam-

heid die in negen categorieën punten 

geeft: bouwmanagement, gezondheid, 

energie, transport, water, materialen, 

afval, landgebruik en vervuiling. De de-

finitieve score wordt bepaald door de 

scores van de negen categorieën op te 

tellen. Een interessante categorie zijn 

de materialen, waarvoor een gratis tool 

op de website te downloaden is. Nu 

zijn Breeam en de andere duurzaam-

heidsmaatlatten nog vrijwillig, maar het 

Bouwbesluit verplicht vanaf 2013 een 

berekening van het onderdeel materia-

len: de milieuprestatie. Die is nodig bij 

elke bouwvergunningsaanvraag voor 

een nieuwbouwwoning of kantoor van 

meer dan 100 vierkante meter. 

Eén van de manieren om die milieu-

prestatie te berekenen, is met de mate-

rialentool van Breeam. Degene die een 

gebouw berekent, voert de vierkante 

meters in van alle gevels, de vloer en 

het dak. Voor iedere gevel vraagt het 

programma naar het glaspercentage. 

Voor het type glas heeft de materia-

lentool een catalogus met bijna dertig 

glassoorten: van enkel tot triple-glas, 

al dan niet gecoat, met gasvulling, 

inbraakwerend of letselveilig. Bij ieder 

glastype geeft de catalogus de ‘mi-

lieukosten’ aan. Voor glas bedragen 

de milieukosten tussen de 3 en de 29 

eurocent per vierkante meter. Isolatie-

glas met een U- waarde kleiner of gelijk 

aan 1,2 W/m2K komt op 13 eurocent 

per vierkante meter. De milieukosten 

van een geïsoleerde spouwmuur zijn 

een halve euro per vierkante meter. 

Pas wel op, want die bedragen zijn een 

‘schaduwprijs’. Volgens de makers van 

het programma zijn dat de kosten die je 

zou moeten maken om de milieueffec-

ten van dat materiaal weer ongedaan 

te maken. 

Een alternatief voor de materialentool 

van Breeam is de module van GPR. 

Een opmerkelijk dwarsverband tussen 

de rekenmodellen is dat de tool van 

Breeam is gebaseerd op Greencalc, 

een andere duurzaamheidsmaatlat. Zo 

zijn er meer verbanden tussen de mo-

dellen. Leed is ontstaan als een speci-

ale versie van Breeam voor de VS. Alle 
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Binnen GPR bepaalt het type glas (enkel, dubbel, HR of triple) de 

milieubelasting. 

  IR RIK VOLLEBREGT

modellen (Greencalc, Breeam en GPR) 

hebben gemeenschappelijk dat ze voor 

het onderdeel energie de EPC (Energie 

Prestatie Coëfficiënt) gebruiken.

Puntenjacht

Leed is misschien nog een buiten-

beentje in Nederland. Het is in eerste 

instantie voor de Amerikaanse markt 

bedacht, als aangepaste versie van 

Breeam. Maar omdat multinationals 

graag met één herkenbaar systeem 

werken is Leed naar Nederland ge-

bracht waar er een handvol gebouwen 

mee beoordeeld zijn. Binnen Leed zijn 

de bouwlocatie, waterbesparing, ener-

gie en atmosfeer, materialen, de kwa-

liteit van het binnenmilieu en innovatie 

de thema’s die de score bepalen. 

Net als bij de andere modellen is Leed 

in zijn simpelste vorm een kwestie van 

maatregelen afvinken en punten tel-

len. Maar een puntenjacht is niet de 

bedoeling, waarschuwen betrokkenen. 

Bouwers en architecten moeten vooral 

‘integraal’ blijven ontwerpen. En eigen-

lijk het belangrijkste is dat we de winst 

voor het milieu niet op papier, maar in 

het echt waarmaken. Wat dat betreft is 

Leed een stap vooruit. Want pas nadat 

het gebouw twaalf maanden in gebruik 

is, kan definitief een Leed-certificaat 

worden afgegeven. In dat eerste jaar 

beoordeelt men het comfort en de cor-

recte, efficiënte werking van de instal-

laties. 

Details

Duurzaamheidsmaatlat GPR is ontwik-

keld en op de markt gebracht door W/E 

adviseurs en wordt regelmatig door 

gemeenten gebruikt om nieuwbouw-

projecten tegen het licht te houden. 

GPR beoordeelt de aspecten energie, 

milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit >>

Hoe groen is glas? 
Hoe groen is glas? Natuurlijk: het glas dat we maken, 

isoleert met coatings en gasvullingen ontzettend goed 

en dat spaart brandstof. Maar een floatglasoven die dag 

en nacht doordraait, verbruikt veel energie. Wegen de 

voordelen wel op tegen de nadelen? Hoe zit het met de 

coatings en metalen om het glas een kleur, zeefdruk of 

zonwerende laag te geven? Zijn dat zeldzame grond-

stoffen die uitgeput kunnen raken? Misschien is glas 

helemaal niet zo milieuvriendelijk. Maar voordat we gaan 

doemdenken: hetzelfde geldt ook voor andere bouwma-

terialen. Denk aan de hoeveelheid energie om alumini-

umerts te smelten of steen te bakken. En glas kan bogen 

op een pluspunt: het is goed herbruikbaar. Aan de vraag 

‘Hoe groen is glas?’ zitten dus zoveel kanten, dat we er in 

verschillende artikelen op terugkomen. 

In de eerste twee afleveringen (Glas in Beeld nummer 

3 – juli 2012 en nummer 4 – september 2012) hebben 

we gekeken naar duurzaamheid en wat er achter zit. Van 

energielabel tot ‘duurzaamheidsmaatlatten’ als GPR, 

Greencalc en Breeam. Allemaal beoordelen ze de milieu-

vriendelijkheid van gebouwen en het glas speelt daar een 

rol in. In de volgende afleveringen van deze serie laten we 

de rekenmodellen los en kijken we naar de levenscyclus 

van vlakglas, te beginnen bij het winnen van de grondstof-

fen en de productie.
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en toekomstwaarde ieder met een 

eigen cijfer tussen nul en tien. Bij het 

onderdeel energie kijkt GPR naar de U- 

en de g-waarde van de beglazing; want 

die hebben invloed op verwarming en 

koeling. Dat beglazing voor daglicht 

zorgt en zo op het elektraverbruik voor 

verlichting bespaart, telt ook mee. 

Binnen GPR zijn met goede maatrege-

len punten te scoren: duizend punten 

is het maximaal haalbare. Bij het thema 

milieu kijkt GPR onder andere of het 

afval tijdens de bouw gescheiden wordt 

ingezameld. Vlakglasinzameling scoort 

hier vier punten. Montagekozijnen of 

gevelelementen met demontabele 

verbindingen zijn (over vele jaren) 

duurzaam te slopen en dat levert drie 

punten op. De gevelbouwer mag niet 

teveel PUR-schuim en kit gebruiken: 

méér dan twee kitkokers voor een tus-

senwoning kost drie strafpunten. Veel 

materiaal gebruiken, kost ook punten. 

De extra ruit in triple-glas kost bijvoor-

beeld twaalf punten. Zelfs aan mate-

riaal voor het privacyscherm tussen 

eengezinswoningen is gedacht. Géén 

scherm is het beste, want dan is geen 

materiaal nodig. Een glazen scherm 

kost zes punten en dat is veel gunstiger 

dan verduurzaamd hout (24 punten) 

of hout zonder FSC-keur (veertig pun-

ten). Maar een glasscherm is minder 

milieuvriendelijk dan een scherm van 

baksteen (vier punten) of FSC-hout 

(twee punten).

Volgens GPR is de gezondheid gebaat 

bij een goed geluidwerende gevel: 

wanneer geluidwerende beglazing 5 

decibel extra weert ten opzichte van de 

geluidwerende eis die van toepassing 

is volgens het Bouwbesluit (afhankelijk 

van de gebruiksfunctie van de ruimte), 

levert dat 29 punten op. Kitten of lijmen 

die vrij van of arm aan oplosmiddelen 

zijn, leveren vijf gezondheidspunten op. 

Volgens GPR blijven gebouwen lekker 

koel zolang de totale raamoppervlakte 

niet meer dan veertig procent van het 

vloeroppervlak is. Voor het ‘visuele 

comfort’ is het juist een voordeel om 

het glasoppervlak groot genoeg te 

maken. En uitzicht op groen levert vijf 

punten extra. De gebruikskwaliteit ten-

slotte, is volgens GPR gebaat met glas. 

Veel daglicht en uitzicht vanuit een 

zitpositie in de verblijfsruimte leveren 

twee keer zes punten. En daglicht in de 

gang of het trappenhuis levert nog een 

keer zes punten op. 

Conclusie

Er zijn erg veel modellen voor duur-

zaamheid, waarvan sommige naar 

één thema als energie of materialen 

kijken, terwijl andere veel breder zijn. 

Meestal worden de modellen vrijwil-

lig gebruikt. De EPC daarentegen is 

verplicht voor een bouwvergunning. De 

meest geavanceerde modellen mogen 

alleen door gecertificeerde assessoren 

gebruikt worden. Daarom duizelt het 

de meeste bouwprofessionals, die zich 

in dit onderwerp verdiepen, al snel. 

Om mensen die door de bomen het 

bos niet meer zien verder te helpen, 

lanceerde adviesbureau Techniplan de 

website www.kiesuwlabel.nl.    < 

De Rijksgebouwendienst noemt de vide en de dubbele 

glazen gevel voor daglicht, uitzicht en ventilatie als 

duurzame maatregelen in het gebouw van de Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort. De brandweerrode 

kleur werd niet met cadmiumhoudend email, maar met 

een folie gerealiseerd. Glas: Scheuten Multisafe gelaagd 

voorgespannen en Scheuten Isolide Brilliant 63/32. Foto: 

Rik Vollebregt

Na oplevering van de renovatie 

was kantoorgebouw Central 

Post in Rotterdam vijfde op de 

Greencalclijst met duurzame 

gebouwen. De klimaatgevel met 

Guardian Luxguard Sun-Guard Super 

Neutral 51 buiten en blank floatglas 

5 millimeter en 44.2 gelaagd glas 

aan de binnenzijde is één van de 

duurzame maatregelen. Foto: DPI 

animation house

Triple beglazing scoort goed op het thema energie. Maar 

op het thema materialen zorgt de extra ruit voor een 

klein nadeel. Foto: Rik Vollebregt

Het gemeentehuis in Heemskerk is beoordeeld met GPR en scoort een 8,8 

voor energie en een 8,7 voor materialen. Het glas is AGC Stopray Safir in de 

houten en aluminium kozijnen en Scheuten Isolide Sun in de vliesgevel. Foto: 

Michel Kievits
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