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Deel 1 
 

 

Inleiding 
 

In dit boekwerk vindt u informatie voor de MIA-aanvraag circulaire woning voor het project 12 

woningen aan de Weidekervel in Duiven. Plegt-Vos zal in opdracht van Stichting Vivare naar ontwerp 

van Beltman Architecten deze 12 woningen in 2022 opleveren.  

 

De belangrijkste waarden van het project zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

 

Bruto vloeroppervlakte (BVO) 1455 m2 

Milieu Prestatie Gebouw (MPG) €0,48 en €0,501/m2 

NTA 8800: voldoet 

BENG 1: Energiebehoefte ≤ 85,93 kWh/m² 

BENG 2: EMG forf. Fossiel energieverbruik <. 30 kWh/m² 

BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie > 50% 

TOjuli i.c.m. zomernachtventilatie < 1.20 

 

 

De informatie zijn in drie delen verwerkt: 

 

Deel 1: Op de volgende pagina’s is het materiaalpaspoort voor dit project opgesteld. De materialen 

die zijn/worden gebruik in het project zijn onderverdeeld op diverse niveaus in het gebouw. Dit zijn 

Structure, Skin, Services en Space plan. In het totaaloverzicht zijn al deze materialen en niveaus 

samengevoegd om een geheel overzicht te geven. 

 

Deel 2: Een notitie met betrekking tot de Toxiciteit van het project. 

 

Deel 3: Een notitie met betrekking tot de Losmaakbaarheid van het project. 
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Deel 2 
 

Notitie Toxiteit 
1. Inleiding 

De notitie Toxiciteit is een aanvulling op het materiaal paspoort. Deze notitie gaat over de mate van 

giftigheid en de door chemische stoffen veroorzaakte schade aan biologische systemen. 

 

2. Toxiciteit bouwmaterialen 

De bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig en eenvoudig herbruikbaar. In dit project werken 

we zoveel mogelijk met hergebruikte en biobased materialen. Biobased materialen zijn materialen 

die prettig aanvoelen en op een natuurlijke manier verouderen. Daarnaast zorgen ze voor een 

gezond binnenklimaat en kunnen zelfs luchtzuiverend kunnen werken. De toxische waardes zijn: 

Starterswoning (hoek): 

Milieu-impactcategoriën (ongewogen) Waardes (ehd/m2 BVO) 

Humaan- toxicologische effecten kg 1,4-DCB eq 1,74E +04 

Zoetwater ecotoxicologische effecten kg 1,4-DCB eq  5,18E+02 

Zeewater ecotoxicologische effecten kg 1,4-DCB eq 2,43E+06 

Ecotoxicologische effecten, terrestrisch kg 1,4-DCB eq  3,37E+02 

Seniorenwoning: 

Milieu-impactcategoriën (ongewogen) Waardes (ehd/m2 BVO) 

Humaan- toxicologische effecten kg 1,4-DCB eq 2,10E +04 

Zoetwater ecotoxicologische effecten kg 1,4-DCB eq  6,04E+02 

Zeewater ecotoxicologische effecten kg 1,4-DCB eq 2,83E+06 

Ecotoxicologische effecten, terrestrisch kg 1,4-DCB eq  3,73E+02 

 

3. Uitgevoerde toets methode 

Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) 

De gebruikte materialen in het casco gebouw bepalen in hoeverre een gebouw duurzaam is en welke 

milieuprestatie hieraan gekoppeld is. De invloed van die materialen stellen de schaduwprijs in een 

project vast. De berekening van deze schaduwprijs per bruto vloeroppervlakte is dus de Milieu 

Prestatie Gebouwen (MPG) waarbij de impact van bouwmaterialen verdeeld is over het te bouwen 

oppervlak én de periode dat het gebouw blijft functioneren. De Stichting Bouwkwaliteit beheert de 

Nationale Milieu Database (NMD) waarin de impact van de materialen vastliggen. 

 

Impact van materialen op schaduwprijs 

In de Nationale Milieu Database is te vinden welke invloed de verschillende materialen op het milieu 

hebben. De basis hiervoor is de Life Cycle Assessments (LCA) volgens de norm NEN-EN15804, waar 

de impact van de verschillende productieprocessen in beeld zijn gebracht. Er is rekening gehouden 

met de productie en bouw, maar ook met het onderhoud en sloop van het product. Want al deze 

aspecten hebben effect op het uitputten van onze grondstoffen en de uitstoot van giftige stoffen.  

De bijgevoegde LCA’s van de categorie 1 producten zijn:  

- Isover Sonopanel (in de prefab binnenwandelementen) 

- Isover systeemrol, 700 (in de prefab kapelementen) 

- Isover systeemrol, 1000 (t.p.v. woningscheiding tussen de kappen) 

- Isover Mupan Ultra XS (in de spouw van de buiten gevel) 

- Rockwool Rockfit Duo (op het dak van dakkapel)  
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Deel 3 
 

Notitie Losmaakbaarheid 
 

1. Inleiding 

De notities Toxiciteit en Losmaakbaarheid zijn een aanvulling op het materialen paspoort. Deze 

notitie gaat over de losmaakbaarheid van de gebouwonderdelen, om daarmee een indicatie te geven 

van de herbruikbaarheid van deze onderdelen voor de toekomst en het voorkomen van 

materiaalverlies. 

 

2. Losmaakbaarheid 

De 12 woningen voor het project Weidekervel te Duiven in opdracht van Stichting Vivare worden 

opgericht met een in het werk gestorte funderingspalen en prefab betonnen funderingsbalken, 

vloeren, dragende wanden en gevelsluitende binnenspouwbladen. Verder bestaat de woning uit een 

prefab houten dakopbouw van kapelementen en dakkapelelementen. De binnenwanden zijn prefab 

hsb-elementen die los worden geplaatst op de betonvloer (middels een klemsysteem worden 

ingeklemd tussen de vloeren).  

 

Mocht het gebouw niet meer voldoen aan de eisen kunnen de modules volledig uit elkaar geschroefd  

worden voor toekomstig hergebruik. Dit maakt dat er zoveel mogelijk materiaal over is wat als 

hergebruikt materiaal toegepast kan gaan worden. Denk aan; 

- De daken  

- De buitenkozijnen 

- De trap 

- De binnenwanden 

 

Slechts bepaalden delen moeten bij toekomstige sloop/demontage als verloren worden beschouwd, 

namelijk, maar niet demontabele onderdelen zijn voor een groot deel recyclebaar. Denk onder ander 

aan: 

- Metselwerk: Baksteen is duurzaam in alle fasen van zijn levenscyclus. Bakstenen kan men na 

afbraak recyclen of hergebruiken. Naast hergebruik, worden bakstenen als secundair 

materiaal gebruikt als diverse (half)producten voor diverse doeleinden; als vul- en 

stabilisatiemateriaal, als gravel op tennisbanen, als aggregaat voor gestort beton, en nog vele 

andere. 

 

- Dakpannen: Gebruikte dakpannen vertegenwoordigen een restwaarde. Gemiddeld kan 60 

procent van de dakpannen opnieuw worden gebruikt op als dakbedekking. Het overige dele 

wordt net als baksteen gebruikt als secundair (half)product. 

 

- Bitumen: Bitumen is uitstekend recyclebaar tot grondstoffen voor nieuwe dakrollen. 

 

- Glas: Schoon vlakglas is 100 procent herbruikbaar. Van vlakglasafval wordt nieuw glas 

gemaakt, maar glas wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij de productie van glaswol (zoals onze 

toegepaste isolatie-producten. 



STRUCTURE

NL/SfB Assembly Description Omschrijving Count Hoeveelheid Volume

23.21 vloeren; constructief, vrijdragende vloeren Kanaalplaat 200mm prefab beton 12 63 m²

23.21 vloeren; constructief, vrijdragende vloeren Ribbenvloer prefab beton 8 45 m²

17.1 Paalfunderingen; niet geheid boorschroefpaal 7 63 m

16.12 funderingsconstructies; voeten en balken, fundatie balken Funderingsbalk_400x600 prefab beton 3 19,4 m 7,36 m³

16.12 funderingsconstructies; voeten en balken, fundatie balken Funderingsbalk_350x600 prefab beton 1 8,26 m 2,76 m³

21.21 buitenwanden; constructief, massieve wanden Kalkzandsteen 3 3,97 m²

21.22 buitenwanden; constructief, spouwwanden Prefab beton wand 8 115,15 m²

27.22 daken; constructief, hellende daken 11mm spano - 270x29 sporen - 21x30 tengels 2 56,26 m²

27.2 Daken; constructief balklaag 36x245 1 5 m²

SKIN

NL/SfB Assembly Description Omschrijving Count Hoeveelheid

43.21 Vloerafwerkingen; niet verhoogd zandcementdekvloer 60mm 2 79 m²

43.22 Vloerafwerkingen; niet verhoogd zandcementdekvloer 80mm 1 5,07 m²

43.23 Vloerafwerkingen; niet verhoogd tegelwerkvloer MOSA 2 5,4 m²

21.13 buitenwanden; niet constructief, systeemwanden isolatie glaswol Isover Mupan Ultra XS 9 101,82 m²

21.11 buitenwanden; niet constructief, massieve wanden baksteen waalformaat 16 94,58 m²

27.1 daken; niet constructief Rockfit Duo 1 5 m²

27.12 daken; niet constructief, hellende daken Isover_Systemroll 700 2 56,26 m²

27.12 daken; niet constructief, hellende daken Isover_Systemroll 1000 2 20 m²

37.1 Dakopeningen; gevuld velux dakraam hout 2

41.10 buitenwandafwerkingen; algemeen (verzamelniveau) klampsteen 2 2 m

41.10 buitenwandafwerkingen; algemeen (verzamelniveau) latei staal 5 6,2 m

41.10 buitenwandafwerkingen; algemeen (verzamelniveau) raamdorpelsteen 3 4,1 m

31.10 Buitenwandopeningen; gevuld met ramen Buitenkozijn hout geschilderd 5 8,8 m²

31.10 Buitenwandopeningen; gevuld met ramen beglazing triple glas 5 6,26 m²

31.10 buitenwandopeningen; niet gevuld, algemeen (verzamelniveau) houten stelkozijn geverfd 5

31.30 buitenwandopeningen; gevuld met deuren, algemeen (verzamelniveau) buitendeur hout 2

SERVICES

NL/SfB Assembly Description Omschrijving Count Hoeveelheid

74.10 vaste sanitaire voorzieningen; standaard, algemeen (verzamelniveau) fontein 1

74.10 vaste sanitaire voorzieningen; standaard, algemeen (verzamelniveau) fontein compleet 1

74.10 vaste sanitaire voorzieningen; standaard, algemeen (verzamelniveau) toilet 2

74.11 vaste sanitaire voorzieningen; standaard, sanitaire toestellen; normaal Douchekraanset 1

SPACE PLAN

NL/SfB Assembly Description Omschrijving Count Hoeveelheid

32.30 binnenwandopeningen; gevuld met deuren, algemeen (verzamelniveau) deurhoogkozijn staal 7 17 m²

32.31 binnenwandopeningen; gevuld met deuren, draaideuren opdekdeur 7

22.10 binnenwanden; niet constructief, algemeen (verzamelniveau) HSB wand 95mm 11 50,06 m²

24.12 trappen en hellingen; trappen, niet-rechte steektrappen hout grenen 1

47.12 Dakafwerkingen; bekledingen bitumen dakbedekking 1 5 m²

47.12 dakafwerking keramische pan engobe zwart 2 47,45 m²

45.21 plafondafwerkingen; niet verlaagd, afwerkingen spuitwerk 2 64,67 m²

42.10 binnenwandafwerkingen; algemeen (verzamelniveau) vensterbank marmercomposiet 2 3,6 m

42.10 binnenwandafwerkingen; algemeen (verzamelniveau) spuitwerk 1mm 95 m²

42.12 binnenwandafwerkingen; bekledingen tegelwerk MOSA 21,2 m²



STRUCTURE

NL/SfB Assembly Description Omschrijving Count Hoeveelheid Volume

23.21 vloeren; constructief, vrijdragende vloeren Kanaalplaat 200mm prefab beton 13 78 m²

23.21 vloeren; constructief, vrijdragende vloeren Ribbenvloer prefab beton 8 56 m²

17.1 Paalfunderingen; niet geheid boorschroefpaal 7 63 m

16.12 funderingsconstructies; voeten en balken, fundatie balken Funderingsbalk_400x600 prefab beton 2 11,29 m 4,47 m³

16.12 funderingsconstructies; voeten en balken, fundatie balken Funderingsbalk_450x600 prefab beton 2 14,14 m 5,76 m³

16.12 funderingsconstructies; voeten en balken, fundatie balken Funderingsbalk_350x600 prefab beton 1 8,26 m 2,76 m³

21.21 buitenwanden; constructief, massieve wanden Kalkzandsteen 1 4,89 m²

21.22 buitenwanden; constructief, spouwwanden Prefab beton wand 8 131 m²

27.22 daken; constructief, hellende daken 11mm spano - 270x29 sporen - 21x30 tengels 2 78,63 m²

SKIN

NL/SfB Assembly Description Omschrijving Count Hoeveelheid

43.21 Vloerafwerkingen; niet verhoogd zandcementdekvloer 60mm 2 105 m²

43.22 Vloerafwerkingen; niet verhoogd zandcementdekvloer 80mm 1 4,65 m²

43.23 Vloerafwerkingen; niet verhoogd tegelwerkvloer MOSA 2 5,4 m²

21.13 buitenwanden; niet constructief, systeemwanden isolatie glaswol Isover Mupan Ultra XS 8 202,64 m²

21.11 buitenwanden; niet constructief, massieve wanden ytong 3 3,0 m²

21.11 buitenwanden; niet constructief, massieve wanden baksteen waalformaat 14 126,59 m²

27.11 daken; niet constructief, vlakke daken platdak dakbedekking 1 5,73 m²

27.12 daken; niet constructief, hellende daken Isover_Systemroll 700 2 78,63 m²

27.12 daken; niet constructief, hellende daken Isover_Systemroll 1000 2 20 m²

37.1 Dakopeningen; gevuld velux dakraam hout 2

41.10 buitenwandafwerkingen; algemeen (verzamelniveau) klampsteen 2 2 m

41.10 buitenwandafwerkingen; algemeen (verzamelniveau) latei staal 7 8 m

41.10 buitenwandafwerkingen; algemeen (verzamelniveau) raamdorpelsteen 5 5,6 m

31.10 Buitenwandopeningen; gevuld met ramen Buitenkozijn hout geschilderd 7 14,56 m²

31.10 Buitenwandopeningen; gevuld met ramen beglazing triple glas 7 10,46 m²

31.10 buitenwandopeningen; niet gevuld, algemeen (verzamelniveau) houten stelkozijn geverfd 7

31.30 buitenwandopeningen; gevuld met deuren, algemeen (verzamelniveau) buitendeur hout 2

SERVICES

NL/SfB Assembly Description Omschrijving Count Hoeveelheid

74.10 vaste sanitaire voorzieningen; standaard, algemeen (verzamelniveau) fontein 1

74.10 vaste sanitaire voorzieningen; standaard, algemeen (verzamelniveau) fontein compleet 1

74.10 vaste sanitaire voorzieningen; standaard, algemeen (verzamelniveau) toilet 2

74.11 vaste sanitaire voorzieningen; standaard, sanitaire toestellen; normaal Douchekraanset 1

SPACE PLAN

NL/SfB Assembly Description Omschrijving Count Hoeveelheid

32.30 binnenwandopeningen; gevuld met deuren, algemeen (verzamelniveau) deurhoogkozijn staal 10 22,5 m²

32.31 binnenwandopeningen; gevuld met deuren, draaideuren opdekdeur 9

32.30 binnenwandopeningen; gevuld met deuren, algemeen (verzamelniveau) schuifdeur 1

22.10 binnenwanden; niet constructief, algemeen (verzamelniveau) HSB wand 95mm 12 62,9 m²

24.12 trappen en hellingen; trappen, niet-rechte steektrappen hout grenen 1

47.12 keramische pan engobe zwart 2 86 m²

45.21 plafondafwerkingen; niet verlaagd, afwerkingen spuitwerk 2 79 m²

42.10 binnenwandafwerkingen; algemeen (verzamelniveau) vensterbank marmercomposiet 5 5,1 m

42.10 binnenwandafwerkingen; algemeen (verzamelniveau) spuitwerk 1mm 112,13 m²

42.12 binnenwandafwerkingen; bekledingen tegelwerk MOSA 15 28,35 m²


