
 

Factsheet 2.1 

 
Duurzaam onderhoud 
 
 
Welke maatregelen hebben het meest positieve effect op de duurzaamheid 
van bestaande woningen? 

 aanbrengen van isolatie; 
 installeren van energiebesparende installaties; 
 installeren van PV-panelen; 
 verminderen van transport tijdens onderhoud (kortere afstand, minder vaak); 
 vergroten van tijdsinterval tussen onderhoudsmomenten door levensduur van 

bouwcomponenten te vergroten; 
 gebruik van duurzame materialen, zoals cellulosevezel of glaswol in plaats van 

steenwol of kurk. 
 
Hoe kan de tijdsinterval tussen onderhoudsmomenten vergroot worden? 
Het moment van een onderhoudsactie wordt bepaald door de technische staat van een 
bouwelement of door een vooraf vastgestelde planning. De volgende punten kunnen 
ervoor zorgen dat er minder onderhoudsmomenten nodig zijn tijdens de levensduur 
van een woning: 

 flexibele planning, zodat een onderhoudsmoment uitgesteld kan worden 
wanneer het technisch gezien niet nodig is; 

 materialen gebruiken die minder vaak onderhouden hoeven worden. 
 
De figuur hieronder toont het effect van de verhoging van het tijdsinterval tussen 
schilderbeurten. In de bovenste balk worden schilderbeurten elke 5 jaar uitgevoerd. Na 
50 jaar zijn er 10 schilderbeurten uitgevoerd. In de onderste balk worden de schilder-
beurten elke 6 jaar uitgevoerd, waardoor na 50 jaar 9 schilderbeurten zijn uitgevoerd. 
Als de onderliggende bouwdelen na 25 jaar moeten worden vervangen, betekent dit 
dat maar 8 schilderbeurten nodig zijn. 
 

 
 
Waar kan je vinden welke materialen de voorkeur hebbenuit oogpunt van 
duurzaamheid? 
Met rekentools als GPR Gebouw, GreenCalc, BREAAM-NL en GPR Onderhoud kan de 
duurzaamheid van verschillende materialen voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud 
met elkaar worden vergeleken. Deze rekentools houden ook rekening met de dimensies 
en levensduur van de bouwdelen, transport en in sommige gevallen het benodigde 
onderhoud en vervangingen. (Zie Factsheet 2.7 ‘Rekentools duurzaamheid gebouwen’ 
voor meer informatie over de verschillende rekentools.) 
Voor een snelle vergelijking van materialen kan eventueel gebruik worden gemaakt van 
het Basiswerk Milieuclassificaties van Nibe. Hierin is de integrale duurzaamheid van 
verschillende bouwmaterialen per kilo of per m² opgenomen op basis van LCA. 
Transport, onderhoud en vervangingen worden niet meegenomen. Dit werk is daarom 
alleen bruikbaar voor een vluchtige vergelijking van materialen. 
 
 
 



 

Hoe kunnen de milieueffecten van het transport tijdens onderhoud 
worden verminderd? 
De milieueffecten van transport kunnen op de volgende wijzen worden 
teruggebracht: 

 minder onderhoudsmomenten tijdens de levensduur van woningen (zie 
ommezijde); 

 transportafstand verkleinen door onderhoudsbedrijven uit de regio te 
contracteren; 

 onderhoudsactiviteiten combineren; 
 schonere vervoermiddelen gebruiken;  
 carpoolen van bouwvakkers stimuleren. 

 
Is het altijd gunstig om te kiezen voor materialen die minder onderhoud 
vergen? 
In sommige gevallen hebben materialen die minder onderhoud nodig hebben 
(waardoor minder transport nodig is) toch een hogere milieubelasting. Een voor-
beeld hiervan is de toepassing van PVC-kozijnen (met aluminium frames) in 
vergelijking met houten kozijnen. Per bouwelement moet worden bekeken of de 
verminderd aantal onderhoudsmomenten opweegt tegen de mogelijke extra 
milieubelasting van de bouwmaterialen. 
 
Hoe presteren innovatieve isolatiematerialen in energielabels, EPC-
berekeningen en LCA’s? 
ISSO heeft een openbare database waarin gecontroleerde kwaliteitsverklaringen 
van innovatieve materialen en installaties zijn opgenomen. Voor het vaststellen van 
energielabels mogen alleen gecontroleerde kwaliteitsverklaringen uit deze data-
bank gebruikt worden in de berekening. Veel van deze innovatieve materialen en 
installaties zijn echter nog niet doorgerekend met LCA, waardoor over de integrale 
duurzaamheid van deze materialen nog weinig valt te zeggen. 
 
Meer weten? 
L. Itard, A. Straub, D. Majcen en I. Blom, Integrale milieu-impact van concepten 
voor renovatie en onderhoud. Werkrapport (online op www.wk2020.nl). 

 


