
Verwol werkt jaarlijks aan tientallen BREEAM-projecten. Wij hebben onze productie- en 
montageprocessen zo ontwikkeld dat wij met onze systeemwanden en deuren bij kunnen 
dragen aan het verdienen van 31-BREEAM punten. 

In dit document informatie over de BREEAM NL-Nieuwbouw en Renovatie credits die te 
behalen zijn en de wijze waarop wij hieraan onze bijdrage kunnen leveren. 

Heeft u hier vragen over? Wij helpen u graag en zijn te bereiken via 0226-36 36 36 en 
info@verwol.nl. 
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Totaal aantal te behalen punten met bijdrage van Verwol 31

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is in Nederland hét keurmerk om nieuwbouwprojecten en 
grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestatie. Om de beoordeling te 
objectiveren zijn er credits geformuleerd die punten vertegenwoordigen. Het totaal aantal punten 
dat wordt behaald wordt vertaald naar een BREEAM-Certificaat. 

Verwol kan met de productie en montage van systeemwanden een rol spelen in het behalen van 12 
verschillende BREEAM-credits die in totaal 31 punten vertegenwoordigen. 

Van alle 12 credits is een fact sheet waarin staat toegelicht wat de credit inhoudt en hoe Verwol kan 
bijdragen in de realisatie ervan. 



Bijdrage  Verwol aan Credit HEA 1

Verblijfsruimten die direct aan een gevel met een raam gesitueerd zijn voldoen in bijna alle gevallen 
aan de vereiste daglichtfactor. Verblijfsruimten die niet aan de gevel zijn gesitueerd en die daglicht 
van een andere verblijfsruimte ontvangen doordat deze zijn gescheiden door middel van een glazen 
binnenwand worden als één verblijfsruimte beschouwd. Hierdoor kunnen ook deze ruimtes worden 
voorzien van voldoende daglicht. 

HEA 1: Daglichttoetreding

Verplicht vanaf Niet verplicht

Doel credit Het voorzien in voldoende daglichttoetreding binnen verblijfsgebieden en 
verblijfsruimten ten behoeve van voldoende visuele prestaties en 
welbevinden. 

Toekenning punten Er moet onderbouwd worden aangetoond dat de mate van 
daglichttoetreding binnen verblijfsruimten en/of verblijfsgebieden voldoet 
aan de gestelde eisen van visueel comfort.

Max. aantal punten 1

BREEAM-NL kwalificatie en categorieën 

Classificatie %Score Sterren classificatie

Outstanding ≥85%

Excellent ≥70%

Very Good ≥55%

Good ≥40%

Pass ≥30%
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BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie beoordelingsrichtlijn 2014 versie 2 16-2 2017

De glazen systeemwanden van Verwol hebben onder-
en bovenprofielen van slechts 30mm. Dit zijn de 
slankste profielen in de markt. Dit betekent maximale 
daglichttoetreding.  

Hiermee dragen wij bij aan de realisatie van de 
vereiste daglichtfactor en het behalen van de credit 
HEA 1. 

De vergaderruimte ontvangt daglicht vanuit een andere vergaderruimte 
en de gevel door toepassing van glazen binnenwanden. 



Bijdrage  Verwol aan Credit HEA 2

In de ruimtes die niet direct aan de gevel zijn 
gesitueerd kan het in HEA 2-vereiste uitzicht 
worden gerealiseerd door glazen 
systeemwanden toe te passen. 

De glazen systeemwanden van Verwol hebben 
onder- en bovenprofielen van slechts 30mm. Dit 
zijn de slankste profielen in de markt. Dit 
betekent dat vrij uitzicht gemaximaliseerd kan 
worden. 

Met de glazen systeemwanden van Verwol 
kunnen wij bijdragen aan het behalen van credit 
HEA 2. 

Credit HEA 2: Uitzicht

Verplicht vanaf Niet verplicht

Doel credit Stimuleren dat relevante werkplekken in verblijfsruimten een vrij uitzicht 
hebben. Dit ten behoeve van visueel comfort en om een eentonig 
binnenmilieu te doorbreken. 

Toekenning punten Er moet onderbouwd worden aangetoond dat relevante werkplekken in 
verblijfsruimten over voldoende ‘vrij uitzicht naar buiten’ beschikken.
Er is sprake van vrij uitzicht indien er een vrij en direct uitzicht is op 
ooghoogte (bij een zittende werkplek circa 1,2–1,3 meter). 

Max. aantal punten 1

BREEAM-NL kwalificatie en categorieën 

De vergaderruimte is rondom voorzien van glazen 
systeemwanden waardoor het uitzicht over het 
water gewaarborgd blijft.  

Classificatie %Score Sterren classificatie

Outstanding ≥85%

Excellent ≥70%

Very Good ≥55%

Good ≥40%

Pass ≥30%
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Bijdrage  Verwol aan Credit HEA 9

Houtachtige materialen, zoals bijvoorbeeld het achterhout ten behoeve van 
het ophangen van schermen of andere attributen aan de dichte 
systeemwanden van Verwol, voldoen aan de norm EN 314-2 klasse 1. 

De verfachtige materialen zoals wij bijvoorbeeld gebruiken bij de afwerking 
van dichte systeemwanden van Verwol zijn watergedragen. 

De C2C certificering van de systeemwanden van Verwol garandeert onder 
meer dat de gebruikte materialen gezond en veilig  voor mens en milieu 
zijn. 

Hiermee dragen wij bij aan het behalen van Credit HEA 9 en het bijhorende 
BREEAM-punt. 

Credit HEA 9: Vluchtige organische verbindingen

Verplicht vanaf Niet verplicht

Doel credit Het bevorderen van een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht 
doordat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen een lage emissie van 
schadelijke vluchtige organische verbindingen en andere schadelijke stoffen 
veroorzaken. 

Toekenning punten Er moet onderbouwd worden aangetoond dat een gezonde en goede 
kwaliteit van de binnenlucht wordt bereikt doordat de gebruikte 
afwerkings- en bouwmaterialen een lage emissie van schadelijke, ‘vluchtige 
organische verbindingen’ kennen.

Max. aantal punten 1

BREEAM-NL kwalificatie en categorieën 

Classificatie %Score Sterren classificatie

Outstanding ≥85%

Excellent ≥70%

Very Good ≥55%

Good ≥40%

Pass ≥30%
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Classificatie %Score Sterren classificatie

Outstanding ≥85%

Excellent ≥70%

Very Good ≥55%

Good ≥40%

Pass ≥30%

Bijdrage  Verwol aan Credit HEA 13

Verwol heeft alle systeemwanden uit de Slimline Serie laten testen door geaccrediteerde en 
onafhankelijk testbureaus. Het resultaat is een objectief geluidsrapport waarmee gegarandeerde Rw-
waardes kunnen worden overlegd. De geluidsisolatiewaardes van de Verwol Slimline systeemwanden 
behoren tot de hoogste categorie in de markt. 

De Rw-waardes worden doorgerekend naar DnT,A-lab waardes. Een doorrekening naar DnT,A-
praktijkwaardes is projectspecifiek en op aanvraag mogelijk. Het vereist gedetailleerde informatie 
over bijvoorbeeld de omvang van een vertrek, vloermassa, vloervlakheid, plafondopbouw, 
gevelstijlen, kabelgoten, leidingwerk boven het plafond en andere gebouwgebonden 
karakteristieken. 

Let op: niet alle systeemwandenproducenten laten systeemwanden door onafhankelijke bureaus 
testen! Claims zonder objectieve onderbouwing leiden tot onzekere praktijkresultaten. 

Met onze geluidsisolerende en laboratorium geteste systeemwanden dragen wij bij aan het behalen 
van Credit HEA 13. 

Credit HEA 13: Akoestiek

Verplicht vanaf Niet verplicht

Doel credit Door een goede geluidisolatie en geluidwering het zo veel mogelijk voorkomen 
van geluidhinder en geluidsoverlast binnen een gebouw. En indien noodzakelijk 
de hinder en overlast terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau, waardoor een 
hoge mate van geluidcomfort binnen het gebouw wordt bereikt. 

Toekenning punten Er moet onderbouwd worden aangetoond dat binnen het gebouw 
aanvaardbare geluidniveaus worden bereikt en tussen geluidgevoelige 
verblijfsruimten voldoende geluidwering is aangebracht waardoor privacy is 
gewaarborgd.

Max. aantal punten 1

Toelichting credit In een kantoor geldt een DnT,A,k eis van >38dB tussen verblijfsruimten behalve 
tussen verblijfsruimten met een wand en deur waarvoor >33dB geldt. Tussen 
vergaderruimten en aangrenzende verblijfsruimten geldt >42dB. 

Categorieën BREEAM-NL Nieuwbouw en renovatie

BREEAM-NL kwalificatie en categorieën 
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Bijdrage  Verwol aan Credit MAT 1 

Alle systeemwanden en deuren uit de Verwol Slimline Serie zijn Cradle to Cradle gecertificeerd. Met 
deze C2C gecertificeerde producten wordt 1 BREEAM-NL punt behaald. 

Verwol heeft een BREEAM Assessor op basis van de milieudatabase een berekening laten maken van 
de CO2 uitstoot die vrijkomt bij de productie van een alu-kaderdeur, een enkelglas- en dubbelglas 
systeemwand van Verwol. Hier is een waarde per m2 per product uitgekomen die wij kunnen 
doorrekenen naar de totale CO2-uitstoot (voor wat betreft de systeemwanden en deuren) in een 
project. 

Deze CO2 uitstoot kunnen wij compenseren middels een samenwerkingsovereenkomst met de 
stichting Trees for All. Deze CBF en ANBI gecertificeerde stichting beschermt- en plant bossen aan. 
Hiermee neutraliseren wij de milieubelasting van de Verwol systeemwanden en kunnen wij bijdragen 
aan het behalen van een referentiewaarde van <60% en dus de maximale 8 BREEAM-punten. 

MAT 1: Bouwmaterialen

Verplicht vanaf

Doel credit Het identificeren en stimuleren van het gebruik van materialen met een lage 
milieu-impact gedurende de volledige levenscyclus van het gebouw. 

Toekenning punten Voor 1 punt: er moet onderbouwd worden aangetoond dat er minimaal drie 
materialenopties zijn overwogen die een aanzienlijke impact hebben op de 
schaduwprijs. C2C gecertificeerde producten hebben een aanzienlijke impact 
op de schaduwprijs en het certificaat resulteert in een BREEAM punt wanneer 
het een hoofdbouwdeel is (zoals systeemwanden). 

Voor 2 punten: de milieubelasting van de gebruikte materialen  ligt lager dan 
de referentiewaarde. 

Voor 3, 4, 5, 6, 7 of 8 punten: de milieubelasting van de gebruikte materialen 
ligt 10%, 20%, 30%, 40%, 50% of 60% lager dan de referentiewaarde. 

Max. aantal punten 8

BREEAM-NL kwalificatie en categorieën 

Classificatie %Score Sterren classificatie

Outstanding ≥85%

Excellent ≥70%

Very Good ≥55%

Good ≥40%

Pass ≥30%
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Bijdrage  Verwol aan Credit MAT 5 

Verwol gebruikt FSC gecertificeerd hout. Dit is duurzaam geproduceerd en wordt gewaardeerd met 
een BREEAM punt wanneer al het gebruikte hout in een project dit keurmerk (of een vergelijkbaar 
keurmerk) heeft. 

Door het gebruik van FSC-hout en op basis van de MAT 5-calculator kunnen wij met onze 
verplaatsbare glazen systeemwanden bijdragen aan het behalen van het maximaal aantal BREEAM-
punten (4). 

MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen

Verplicht vanaf Niet verplicht

Doel credit Het stimuleren van de toepassing van materialen met een 
onderbouwde/verantwoorde herkomst in de hoofdbouwdelen. 

Toekenning punten Al het hout dat wordt gebruikt moet verantwoord geproduceerd en 
gecertificeerd zijn. Hier wordt 1 punt voor toegekend. 

Voor de overige gebruikte materialen geldt dat minimaal 80 volume% van de 
gebruikte materialen in elk van de hoofdbouwdelen een 
onderbouwde/verantwoorde herkomst heeft. Op basis van de MAT 5-
calculator wordt een score toegekend waarmee 1 tot 3 additionele BREEAM-
punten kunnen worden verdiend. 

Max. aantal punten 4

BREEAM-NL kwalificatie en categorieën 

Classificatie %Score Sterren classificatie

Outstanding ≥85%

Excellent ≥70%

Very Good ≥55%

Good ≥40%

Pass ≥30%
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Bijdrage  Verwol aan Credit MAT 8 

In de rekentool Gebouwflexibiliteit worden punten toegekend aan het gebruik van demontabele en 
verplaatsbare binnenwanden in een pand. Dit leidt tot een BREEAM-score die kan oplopen tot een 
maximum van 4. 

De demontabele- en verplaatsbare binnenwanden van Verwol zijn ontworpen om bij een eventuele 
herindeling van de kantoorruimtes 100% hergebruikt te kunnen worden in hun oorspronkelijke vorm. 

Hiermee dragen wij bij aan het behalen van de BREEAM-punten die worden toegekend aan 
gebouwflexibiliteit. 

MAT 8 Gebouwflexibiliteit

Verplicht vanaf Niet verplicht

Doel credit Het stimuleren van het ontwikkelen van gebouwen met een hoge mate van 
flexibiliteit. 

Toekenning punten Met behulp van de rekentool Gebouwflexibiliteit wordt een berekening van de 
verkavelbaarheid, aanpasbaarheid en multifunctionaliteit van een pand 
gemaakt. Afhankelijk van de mate van gebouwflexibiliteit worden er BREEAM-
punten toegekend. 

Max. aantal punten 4

BREEAM-NL kwalificatie en categorieën 

Classificatie %Score Sterren classificatie

Outstanding ≥85%

Excellent ≥70%

Very Good ≥55%

Good ≥40%

Pass ≥30%
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Demontabele en verplaatsbare binnenwanden van Verwol



Bijdrage  Verwol aan Credit WST 1

Verwol heeft een eigen productiefaciliteit waarin systeemwanden en deuren worden 
geprefabriceerd. Een van de voordelen hiervan is dat afval op de bouw wordt geminimaliseerd. 
Hiermee dragen wij bij aan het BREEAM punt dat hiervoor te verdienen is. 

De afvalstromen die wij kunnen scheiden op de bouw zijn aluminium, glas, hout, karton/papier en 
rest. Hiermee dragen wij bij aan het behalen van het 2e BREEAM punt uit deze credit. 

Meer dan 80% van het afval van Verwol op de bouw wordt gerecycled waarmee we bijdragen aan 
het behalen van het 3e BREEAM-punt uit deze credit. 

WST 1 Afvalmanagement op de bouwplaats

Verplicht vanaf Niet verplicht

Doel credit Efficiënt grondstofgebruik bevorderen door zinvol en effectief 
afvalmanagement op de bouwplaats.

Toekenning punten Er wordt 1 punt toegekend wanneer het afval op de bouw wordt 
geminimaliseerd. Een 2e punt wordt toegekend wanneer afval op de bouw 
wordt gescheiden. De maximale score van 3 punten wordt behaald wanneer 
80% van recyclebare materiaal wordt hergebruikt of gerecycled. 

Max. aantal punten 3

BREEAM-NL kwalificatie en categorieën 

Classificatie %Score Sterren classificatie

Outstanding ≥85%

Excellent ≥70%

Very Good ≥55%

Good ≥40%

Pass ≥30%
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Prefabricage in Verwol productiefaciliteit



Bijdrage  Verwol aan Credit WST 6

De keuze voor de wandafwerking kan uitgesteld worden totdat de gebouwgebruiker bekend is. 

Bovendien zijn de systeemwanden van Verwol verplaatsbaar en kunnen bepaalde afwerkingen 
aangepast worden aan de gebruikerswensen. Denk aan folies, behang of accessoires. 

Hiermee dragen wij bij aan het behalen van het BREEAM-punt dat voor deze credit kan worden 
toegekend. 

WST 6 Inrichting

Verplicht vanaf Niet verplicht

Doel credit Het bevorderen van de afstemming met de toekomstige gebouwgebruiker over 
de te gebruiken afwerking en inrichting van het gebouw en het hierdoor 
voorkomen van verspilling van materiaal.

Toekenning punten Er moet onderbouwd worden aangetoond dat de afwerking en/of inrichting 
van het gebouw wordt bepaald door de toekomstige gebouwgebruiker.

Max. aantal punten 1

BREEAM-NL kwalificatie en categorieën 

Voorbeelden van wandafwerkingen met vilt, print en behang

Classificatie %Score Sterren classificatie

Outstanding ≥85%

Excellent ≥70%

Very Good ≥55%

Good ≥40%

Pass ≥30%
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Bijdrage  Verwol aan Credit MAN 2

Verwol werkt volgens de uitgangspunten van het handboek bewuste bouwers en wij zijn gewend om 
te werken met overlast beperkende maatregelen. Welke maatregelen dit zijn hangt af van de 
situatie op de bouw en de wensen van de opdrachtgever. In veel gevallen spreken wij bijvoorbeeld 
boortijden met de opdrachtgever af. 

Doordat wij prefabriceren in eigen fabriek worden de handelingen en overlast op locatie tot een 
minimum beperkt. 

Wij kunnen hiermee bijdragen aan het maximum aantal te behalen BREEAM punten voor deze 
credit.

Credit MAN 2: Bouwplaats en omgeving

Verplicht vanaf

Doel credit Het stimuleren van een opgeruimde en schone bouwplaats waar in het 
beheer aandacht is voor de omgeving, veiligheid en het milieu.  

Toekenning punten Er kan 1 punt toegekend worden wanneer er wordt voldaan aan actuele 
praktijkrichtlijnen voor bouwplaatsbeheer. Een extra punt kan worden 
verdiend wanneer het beheer van de bouwplaats verder gaat dan de 
praktijkrichtlijnen die staan vermeld in het handboek bewuste bouwers. 

Max. aantal punten 2

Classificatie %Score Sterren classificatie

Outstanding ≥85%

Excellent ≥70%

Very Good ≥55%

Good ≥40%

Pass ≥30%
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http://www.bewustebouwers.nl/wp-content/uploads/2014/05/Printversie-Handboek-Bewuste-Bouwers-inclusief-bijlagen-versie-2-juni-2013.pdf


Classificatie %Score Sterren classificatie

Outstanding ≥85%

Excellent ≥70%

Very Good ≥55%

Good ≥40%

Pass ≥30%

Bijdrage  Verwol aan Credit MAN 3

Verwol werkt met FSC gecertificeerd hout. Dit keurmerk is goedgekeurd door de Timber
Procurement Assessment Committee. Hiermee wordt het eerste punt van Credit MAN 3 toegekend. 

Wij kunnen bijdragen aan het behalen van 4 van de paragrafen uit checklist 3 waarmee het maximaal 
aantal punten kan worden behaald. 

Een concrete invulling van de paragraferen varieert per project. Een aantal voorbeelden geven een 
indruk van onze werkwijze:

✓ Wij zijn in staat om CO2-neutrale systeemwanden te produceren
✓ Wij zijn gewend om overlastbeperkende maatregelen te werken voor wat betreft geluid en stof
✓ Wij hebben en eigen logistieke afdeling en transporteren dagelijks van- en naar onze 

productiefaciliteit. Dit betekent dat wij vrachten kunnen combineren en het aantal kilometers 
kunnen minimaliseren. 

✓ Eigen transport maakt just in time management mogelijk waarmee overlast op de bouw wordt 
beperkt. 

Credit MAN 3: Milieu-impact bouwplaats

Verplicht vanaf Niet verplicht

Doel credit Het stimuleren van vanuit milieuoogpunt verantwoord bouwplaatsbeheer in 
termen van milieubewust materiaalgebruik, beperking van energiegebruik 
en beperking van vervuiling.

Toekenning punten 1 punt: er moet worden aangetoond dat al het hout voor de bouwplaats op 
een duurzaam verantwoorde manier is geproduceerd. 
In de checklist A3 in het handboek BREEAM – Nieuwbouw & Renovatie 
staan 7 paragraferen waar aan voldaan kan worden. Wanneer er aan 6 
paragrafen wordt voldaan dan wordt het maximum van 3 punten 
toegekend. Bij 4 paragrafen 2 punten en bij 2 paragrafen 1 punt

Max. aantal punten 4

Categorieën BREEAM-NL Nieuwbouw en renovatie
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Bijdrage  Verwol aan Credit MAN 4

Wij kunnen voor onze producten voorzien in een handleiding die begrijpelijk en leesbaar is voor 
huurders/gebruikers en niet technische beheerders van het gebouw. In onze handleiding staat 
onder andere vermeld:

✓ Met welke reinigingsmiddelen onze producten onderhouden moeten worden.
✓ Op welke wijze en met welke middelen vlekken verwijderd moeten worden.
✓ Welke preventiemaatregelen er getroffen moeten worden om invloeden van buitenaf te 

beperken. 
✓ Welke duurzaamheidscertificaten er gekoppeld zijn aan onze producten. 
✓ Kwaliteitsnormen

Handleidingen kunnen projectspecifiek worden opgesteld wanneer er ‘specials’ zijn toegepast of er 
in aanvullende informatie moet worden voorzien. 

Credit MAN 4: Gebruikershandleiding

Verplicht vanaf

Doel credit Het stimuleren van het beschikbaar stellen van een gebouwhandleiding 
voor de niet-technisch onderlegde gebruiker van het gebouw om deze in 
staat te stellen het gebouw te begrijpen en er efficiënt mee om te gaan.

Toekenning punten Er moet onderbouwd worden aangetoond dat er voorzien is in een 
eenvoudige handleiding voor de huurder/gebruiker en niet-technische 
beheerder van het gebouw met informatie over het gebruik van het 
gebouw en de milieuprestatie van het gebouw. 

Max. aantal punten 1

Classificatie %Score Sterren classificatie

Outstanding ≥85%

Excellent ≥70%

Very Good ≥55%

Good ≥40%

Pass ≥30%
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