
 

Factsheet 2.7 

Rekentools duurzaamheid gebouwen  
 
 
Welke rekentools voor duurzame nieuwbouw zijn beschikbaar? 
GPR Gebouw (W/E Adviseurs) 
GPR Gebouw meet duurzaamheidsprestaties voor woning- en utiliteitsbouw: nieuw-
bouw, bestaande bouw en grootschalige renovatie. GPR Gebouw geeft 5 rapportcijfers: 
energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. De basis voor de 
milieuberekening is levenscyclusanalyse. 
http://www.gprgebouw.nl 
 
Greencalc+ (Sureac / Nibe / DGMR / DGBC) 
GreenCalc+ is een instrument waarmee de duurzaamheid van een gebouw of wijk in 
kaart kan worden gebracht. GreenCalc+ beoordeelt duurzaamheid op drie thema's: 
materiaalgebruik, watergebruik en energiegebruik. Deze thema's worden vertaald in 
een overzichtelijke score: de milieu-index. De basis voor de berekening van het thema 
materiaalgebruik is levenscyclusanalyse. De ontwikkelaars van GreenCalc+ en van 
BREAAM-NL (zie verderop) gaan beide tools met elkaar integreren tot één instrument. 
http://www.greencalc.com 
 
Ecoquantum (IVAM & W/E Adviseurs) 
Eco-Quantum is een rekenprogramma dat de milieubelasting van een woongebouw 
berekent en die uitdrukt in milieumaten en -effecten. De milieubelasting kan worden 
uitgedrukt in een getal en geeft daarmee inzicht in de duurzaamheid van een woning. 
De basis voor de milieuberekening is levenscyclusanalyse. Ecoquantum wordt niet meer 
verder ontwikkeld of bijgehouden; het programma wordt met name nog voor onder-
zoeksdoeleinden gebruikt. Voor woningcorporaties is Ecoquantum minder interessant 
vanwege de enigszins verouderde gegevens, en zijn GPR Gebouw, Greencalc+ en 
BREAAM-NL meer geschikt. 
http://www.ivam.uva.nl/index.php?id=559 
 
BREAAM-NL (DGBC) 
BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen 
te bepalen. BREEAM-NL Nieuwbouw wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie te 
bepalen van nieuwe gebouwen. BREAAM-NL kent negen duurzaamheidscategorieën: 
management, gezondheid & comfort, energie, water, materialen, afval, vervuiling, 
landgebruik en transport. Het systeem maakt gebruik van kwalitatieve weging; als 
totaalscore krijgt een nieuw gebouw of gebied 1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, 
Excellent of Outstanding). 
http://www.breeam.nl/ 
 
Welke rekentools voor duurzame renovatie zijn beschikbaar? 
GPR Gebouw (W/E Adviseurs), http://www.gprgebouw.nl. 
Ook voor renovaties is GPR Gebouw bruikbaar om de milieuprestaties te berekenen. Zie 
verder de beschrijving onder ‘nieuwbouw’. 
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BREAAM-NL (DGBC) 
BREEAM-NL In-Use is een monitoringsinstrument waarmee de duurzaamheidprestatie 
van bestaande bouwwerken kan worden gemonitord. De rekenmethodiek beoordeelt de 
gebouweigenschappen, het beheer en het gebruik ervan. Bij ieder onderdeel komen de 
negen duurzaamheidscategorieën aan bod die ook worden gehanteerd bij BREEAM-NL 
Nieuwbouw. 
http://www.breeam.nl/ 
 
Welke rekentools voor duurzaam onderhoud zijn beschikbaar? 
GPR Onderhoud (OTB & W/E Adviseurs) 
GPR Onderhoud is een rekentool waarmee de milieuprestatie van planmatig onderhoud 
kunnen worden berekend met inbegrip van de onderhoudcyclus en investeringskosten. 
De rekentool geeft inzicht in milieu en netto contante waarde over de gehele levens-
duur van een complex. GPR geeft resultaten op drie niveaus: optimalisatie (binnen een 
scenario), vergelijking (tussen verschillende scenario’s binnen een project) en bench-
marken (met een referentie). De basis van de berekeningen is levenscyclusanalyse. 
http://www.gpronderhoud.nl 
 
Praktijkwijzer Verantwoord Gevelonderhoud (Jellema & VAC) 
De Praktijkwijzer ‘Verantwoord Gevelonderhoud’ geeft inzicht in gebruik van producten 
en materialen die niet of minder belastend zijn voor mens en milieu. De publicatie geeft 
ook informatie over werkmethoden die minder stof, geluidsoverlast en afval veroor-
zaken. Daarnaast is er aandacht voor duurzame verbeteringen in de voorbereiding en 
organisatie van het gevelonderhoud. De praktijkwijzer heeft nog beperkte informatie 
over de materiaalgerelateerde milieubelasting (LCA) van de verschillende producten en 
materialen. 
http://www.sbr.nl/producten/publicaties/praktijkwijzer-verantwoord-gevelonderhoud 
 
Welke andere tools zijn beschikbaar? 
EPA-W (Vabi) 
EPA-W biedt de mogelijkheid om de consequenties van maatregelen op de energie-
prestatie van een woning inzichtelijk te maken. Met EPA-W kunnen energielabels 
worden berekend en adviezen worden gegeven om energiebesparende maatregelen te 
nemen. Alternatieve rekentools om de energieprestaties van woningen door te rekenen 
zijn EPAView (Delto), Epact/W (Builddesk) en E-view (INNAX). 
http://www.vabi.nl/Producten/Vabi-EPA/EPA-W 
 
PHPP (Passiefhuis Platform) 
PHPP (PassiefHuis ProjectenrekenPakket) is een rekenprogramma om in de ontwerp-
fase de energiezuinigheid van het gebouw te bepalen. Het wordt vooral gebruikt bij het 
ontwerp van passieve woningen, onder meer om te toetsen of de woning voldoet aan 
de Passiefhuis-criteria. 
http://www.passiefbouwen.nl 
 
SimaPro (PRé Consultants) 
SimaPro is een rekentool om levenscyclusanalyses (LCA’s) uit te voeren. Het bestaat uit 
een rekenpakket en verschillende LCA-databases. In deze databases staan de proces-
gegevens van een grote verscheidenheid aan producten, grondstoffen, vormen van 
energieopwekking, transport en andere processen. In deze procesgegevens staan de 
hoeveelheden grondstoffen, tussenproducten, afval en emissies beschreven. Daarnaast 
staan in de database ook verschillende impactmethodes, waarmee emissies en grond-
stofgebruik worden gekoppeld aan milieuschades. Een veelgebruikte LCA-database is 
Ecoinvent, dat recente procesgegevens van ruim 4000 processen bevat. Voor woning-
corporaties is SimaPro minder geschikt vanwege het hoge detailniveau van de aan-
wezige materialen en van de presentatie van de resultaten. 
http://www.pre-sustainability.com/simapro-lca-software 
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