
 

Factsheet 2.6 

Terminologie van duurzaamheid 
 
 
Wat is het verschil tussen operationeel energieverbruik en embodied 
energy? 

 Het operationele energieverbruik is het gas-, warmte- en elektriciteitsverbruik 
voor verwarming, warm tapwater, installaties, koken en elektrische apparaten 
van bewoners. Het is het energieverbruik dat door de gas-, warmte- en 
elektriciteitsmeters wordt geregistreerd. In sommige studies, vooral wanneer 
alleen naar de woning wordt gekeken, wordt er alleen het gebouwgebonden 
energiegebruik mee bedoeld. 

 Het gebouwgebonden energiegebruik is het gas-, warmte- en elektriciteits-
verbruik voor alleen verwarming, warm tapwater en installaties die bij het huis 
horen, zoals ventilatiesystemen. 

 De embodied energy (vrij vertaald: ingesloten energie) is de energie die nodig 
is om het gebouw te bouwen en te onderhouden. Dit wordt berekend met 
behulp van levenscyclusanalyse (LCA). Het energieverbruik in alle proces-
stappen wordt opgeteld: van de winning van de grondstoffen via de productie 
van de bouwmaterialen naar de bouwfase van het gebouw. De sloop en de 
afvalverwerking worden in het algemeen ook meegenomen. Omdat er meestal 
verschillende vormen van energie bij elkaar worden opgeteld, wordt de 
embodied energy meestal uitgedrukt in MJ primaire energie. 

 
Wat is primaire energie? 
Primaire energie is een manier om verschillende energievormen bij elkaar op te tellen. 
Voor fossiele brandstoffen en uranium wordt de energie-inhoud of verbrandingswaarde 
van de brandstoffen (de hoeveelheid energie die vrijkomt bij het verstoken van brand-
stof) genomen, bijvoorbeeld 38,3 MJ/m³ voor aardgas. Elektriciteit wordt herleid tot de 
productie hiervan, waarbij de elektriciteitsmix wordt gebruikt, het rendement van de 
centrale (bijvoorbeeld 0,28 m³ aardgas/kWh elektriciteit) en de energie-inhoud van de 
brandstof (38,3 MJ/m³ aardgas). Elektriciteit uit hernieuwbare bronnen kan als aparte 
categorie worden meegenomen. De primaire energie is dan de opbrengst bij een 
theoretisch rendement van 100% van het opwekken (bijvoorbeeld waterkrachtcentrale, 
PV-panelen). 
Enkele voorbeelden:  

 ijzer (mix van nieuw en gerecycled) heeft een primaire energievraag van 
ongeveer 23 MJ/kg;  

 koper (mix van nieuw en gerecycled) heeft een primaire energievraag van 
ongeveer 34 MJ/kg. 

 
Wat is de energieterugverdientijd? 
De energieterugverdientijd is de tijd die het duurt om evenveel energie te besparen als 
het kost om deze energiebesparing te realiseren. Voor zonnecellen bijvoorbeeld is het 
de tijd om evenveel elektriciteit (omgerekend naar primaire energie) op te wekken als 
de totale hoeveelheid primaire energie die nodig is om de zonnecellen te produceren. 
Voor isolatiematerialen in een bepaalde toepassing is het de tijd om eenzelfde energie-
besparing te realiseren als de totale hoeveelheid primaire energie om het isolatie-
materiaal te produceren. De totale hoeveelheid primaire energie om iets te produceren 
is gelijk aan de embodied energy en kan worden berekend met behulp van levens-
cyclusanalyse. 
 



 

Wat is levenscyclusanalyse? 
Levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de milieubelasting van een product, 
proces of dienst over de hele levenscyclus te analyseren met betrekking tot meerdere 
milieueffecten. Meer informatie over levenscyclusanalyses kan worden gevonden in 
Factsheet 2.3 ‘Integrale duurzaamheid’. 
 
Wat zijn environmental impact scores? 
De milieubelasting van een product of dienst wordt gepresenteerd in de vorm van 
impact scores. Deze geven de bijdrage weer van dat of die dienst aan de totale milieu-
belasting in een bepaalde milieucategorie. Meer informatie over impact scores kan 
worden gevonden in Factsheet 2.3 ‘Integrale duurzaamheid’.  
 
Wat is de cradle-to-cradle benadering? 
De kern van cradle-to-cradle ligt in het concept ‘afval is voedsel’. Alle gebruikte materi-
alen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een 
ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen optreden en alle restproducten 
moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan 
compleet. Het essentiële verschil tussen cradle-to-cradle en levenscyclusanalyse is dat 
cradle-to-cradle een ontwerpprincipe en levenscyclusanalyse een analysemethode is. 
 
Wat zijn nul-energiewoningen, passieve woningen e.d.? 

 Passieve woningen zijn woningen waarin een comfortabel binnenklimaat wordt 
verkregen zonder actieve verwarming of koeling. Het verbruik is minder dan 15 
kWh/m² bruto per jaar voor ruimteverwarming. Dit wordt bereikt door het 
verminderen van het warmteverlies en het maximaliseren van de warmtewinst. 
Ongeveer 40% van de warmtevraag kan worden geleverd door zoninstraling. 
Dit kan worden bereikt door extreem goede isolatie, een hoge luchtdichtheid, 
een gunstige ligging met grote ramen op het zuiden, veel aandacht voor het 
voorkomen van koudebruggen en het gebruik van energie-efficiënte installaties 
zoals ventilatie met warmteterugwinning en warmtepompen. Voor de 
passiefhuis-standaard wordt onder meer een R-waarde (warmteweerstand) van 
de gebouwschil van ≥7 m²K/W vereist. 

 Een nul-energiewoning is een woning die met een normaal leefpatroon en een 
hoog comfortniveau over een heel jaar gezien evenveel energie opwekt als hij 
verbruikt. Een nul-energiewoning hoeft niet autonoom te zijn: 's zomers kan 
bijvoorbeeld de opgewekte elektriciteit teruggeleverd worden aan het elek-
triciteitsnet, en 's winters juist elektriciteit van het net worden verbruikt. 

 De meest energiezuinige vorm is een 'energie plus'-woning. Hiermee wordt bij 
bewoning meer energie opgewekt dan verbruikt. 

 
 


