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Duurzaam bouwen beperkt zich op dit moment vooral tot 
energiebesparing en in minder mate milieubelasting. 

We drukken dat uit in BREEAM-score, GPR-rapport-cijfer 
en EPC. Maar is dat wel voldoende waarborg voor een 
gezond, comfortabel en prettig gebouw? Hoe ervaren 
gebruikers dat gebouw en welke impact heeft het gebouw 
op hun gezondheid op de bruikbaarheid en naar de 
omgeving. Dat zijn aspecten van ‘sociale duurzaamheid’ 
die we vergeten mee te nemen in onze beoordeling. 

1. over AQSi

2

Tijd voor AQSI - ROCKWOOL Benelux Holding

AQSI is als acroniem afgeleid van ‘Assesing and 
Qualifying on Social Impact of buildings’. Het is 
een hulpmiddel om de ‘sociale duurzaamheid’ 
van gebouwen in beeld te brengen. Je mag het 
uitspreken als ‘actie’ omdat het je uitnodigt om 
er mee te gaan werken, in actie te komen om 
de sociale duurzaamheid voor het voetlicht te 
brengen.

Wat betekent AQSi?

Wat is ‘sociale duurzaamheid’?

in AQSi komen de volgende zes thema’s aan bod:

Sociale duurzaamheid, of ‘social impact’, is een 
verzamelterm voor alle aspecten van een gebouw 
die invloed hebben op de bewoners of gebruikers van 
dat gebouw. Denk aan zaken als comfort, veiligheid, 
toegankelijkheid. In totaal onderscheiden we zes van 
deze onderwerpen.
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AQSI is bedoeld voor (bouw)professionals: voor de 
architect die alle kwaliteit die hij voor de gebruik-
ers in een gebouw stopt wil vastleggen; voor de 
adviseur die op een gestructureerde manier zijn 
beoordeling wil opbouwen; voor de opdrachtgever 
die onderbouwd wil zien hoe gebruikers zijn ge-
bouw gaan ervaren; voor de beheerder die vooraf 
inzicht wil hebben in de consequenties van 
onderhoud en herbestemming voor de gebruikers 
van het gebouw.

Waarom een aparte tool voor 
sociale duurzaamheid?

Wat levert AQSi op?

voor wie is AQSi bedoeld?

Waarop is AQSi gebaseerd?

er zijn al zoveel duurzaam-
heidstools, wat voegt AQSi 
nog toe?

Laten we beginnen met wat AQSI niet oplevert: geen 
rapportcijfer, geen sterrenaantal, geen score kortom. 
AQSI is een assessmenttool: een hulpmiddel om je op 
een gestructureerde manier een oordeel te geven over 
de sociale kwaliteiten van een gebouw. Kwaliteiten die 
anders vaak verborgen blijven en daardoor onvoldoende 
aandacht krijgen. Echter ingeplugd op BREEAM of GPR 
draagt AQSI wel bij aan credits die aan deze sociale 
kwaliteiten gehangen kunnen worden. 

AQSI is gebaseerd op de Europese norm NEN-
EN16309. Deze geeft een abstract, maar volledig, 
beoordelingskader voor de sociale aspecten van 
gebouwen tijdens realisatie, gebruik, onderhoud 
en herbestemming. Om dit abstracte kader prak-
tisch bruikbaar te maken is AQSI ontwikkeld. 

Duurzaamheid draait om de ‘drie P’s’ van People, 
Planet en Prosperity. In de gebouwde omgeving 
lijkt het er op dat de meeste aandacht gaat uit naar 
‘planet’-aspecten, zoals energiezuinigheid en duur-
zame materiaalkeuze. Ook prosperity krijgt voldoende 
aandacht zodra er een bedrijfsmodel achter zit. Maar 
de ‘people’ lijken er soms karig vanaf te komen, 
terwijl we daar toch voor bouwen.

AQSI is een aanvulling op bestaande tools. 
Een welkome aanvulling. AQSI helpt bij het 
kwalitatief beoordelen van de mens-aspecten 
van een gebouw. Daarom draait het bij AQSI 
primair om het gebruik van het gebouw. Hoe 
ervaren mensen het? Welke kwaliteiten, welke 
beperkingen. AQSI brengt verborgen kwalitei-
ten naar boven, die soms impliciet het gevolg 
zijn van gemaakte keuzes in materialisering. 
Daarnaast zit een beoordeling van de toekomst-
waarde op een logische manier verweven, 
doordat je er verschillende scenario’s over het 
toekomstige gebruik mee kunt beoordelen. 
AQSI kan daarmee de ondersteuning vormen 
voor de beoordeling van een gebouw in bijvoor-
beeld BREEAM of GPR. Het is als het ware 
een plug-in voor de bekende duurzaamheids-
beoordelingsmethoden.
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Veiligheid

Dit thema betreft de twee aspecten van veiligheid: 
veilig zijn en je veilig weten. Aan de orde komen 
maatregelen tegen klimaatextremen, criminaliteit, 
en allerlei calamiteiten. Bovendien wordt aandacht 
besteed aan sociale veiligheid.

  Persoonlijke veiligheid
  Weerextremen door klimaat verandering
  Criminaliteit
  Explosies en branden

SAFeTY ANd SeCUriTY

Solar radiation   ROCKWOOL-steenwolisolatie draagt in lichte constructies bij aan een hoog 
accumulerend vermogen. Door deze thermische massa is een gebouw beter bestand 
tegen zonnestraling.

Fire performance   ROCKWOOL-steenwolisolatie is onbrandbaar en draagt daardoor bij aan het beperken 
van brand(uitbreiding) en levert nauwelijks een bijdrage aan rookontwikkeling.

  Bij dit isolatiemateriaal is geen sprake van het uitgassen van brandbare rook.
  Onbrandbare isolatie draagt bij aan het in stand houden van de vluchtmogelijkheid; 

hiermee is de inzet van de brandweer beter gewaarborgd.
  Een (lichte) scheidingsconstructie met ROCKWOOL-steenwolisolatie is voldoende 

brandwerend; hierdoor heeft een eventuele buitenbrand geen gevolgen voor de 
mogelijk aanwezige brandinstallaties in het gebouw (bijvoorbeeld RWA-installatie of 
sprinklerinstallatie).
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Gezondheid en comfort

Gebruikers beoordelen een gebouw primair op 
comfort; hoe individueel en subjectief dat ook is. 
Bovendien is er steeds meer bekend over de 
interactie tussen gebouw en gezondheid.

  Binnenluchtkwaliteit
  Thermisch comfort 
  Akoestische eigenschappen
  Beschikbaarheid van daglicht en uitzicht 
  Ruimtelijke kenmerken

GeZoNdHeid eN CoMForT

Thermal 
characteristics

  De isolerende werking van ROCKWOOL-steenwolisolatie zorgt voor een hoge binnen-
oppervlaktetemperatuur. Dit resulteert in een comfortabele binnentemperatuur zonder 
risico op asymmetrische straling

  Door de hoge dimensionale stabiliteit van het isolatiemateriaal blijft deze thermische 
kwaliteit ook voor de toekomst geborgd.   

  ROCKWOOL-steenwolisolatie heeft een hoge dampopenheid waardoor er een optimale 
dampdiffusie optreedt zonder condensvorming.

indoor quality   Door de isolerende werking is de kans op schimmelvorming door oppervlakte-
condensatie klein.

  ROCKWOOL-steenwolisolatie kent een zeer lage emissie van vluchtige organische 
verbindingen. ROCKWOOL-steenwolisolatie heeft als gevolg hiervan geen nadelige 
gevolgen voor de luchtkwaliteit. 

Acoustic  
characteristics

  De isolatieplaten hebben een goede bijdrage op de akoestische kwaliteit van een 
gebouw. ROCKWOOL-steenwolisolatie levert een bijdrage aan de geluidwering, 
geluidisolatie tussen ruimten en het beperken van installatiegeluid.



Onderhoud

6

Tijd voor AQSI - ROCKWOOL Benelux Holding

Aanpasbaarheid Deze indicator vertegenwoordigt de wijze 
waarop het gebouw zich kan aanpassen aan 
functie veranderingen ten opzichte van het 
huidige gebruik.

  Herinrichten van ruimten
   Wijziging van het gebruik
   Voortschrijdende technologie
   Veranderingen bij de gebruikers
  Veranderende vraag naar gebouwen

AANPASBAArHeid

Change 
of users  
requirements

  ROCKWOOL-steenwolisolatie is 
herbruikbaar mits deze los in een (binnen)
constructie is opgenomen (dus niet 
verlijmd). Isolatie in binnenwanden kan dus 
bij herindeling van plattegronden eventueel 
opnieuw gebruikt worden. 

Technical 
changes 

  Bij technische verandering kunnen 
ROCKWOOL-steenwolisolatie hergebruikt 
worden. Dit geldt voor zowel isolatie in 
buiten-/binnenconstructies als voor isolatie 
van installaties. Voordeel hierbij is dat 
het gewenste thermisch, akoestisch en 
brandveiligheidsniveau gehandhaafd kan 
blijven.

Dit thema behandelt de gevolgen van onderhoud 
op de gebouwgebruiker: van hinder tot invloed 
op de gezondheid, het comfort en de veiligheid 
tijdens werkzaamheden.

  Beperken van overlast
   Impact van ingrepen
  Signalering van storingen
  Bereikbaarheid installaties
   Bruikbaarheid gebouw tijdens onderhoud
   Beschikbaarheid veiligheidssystemen bij 

 onderhoud

oNderHoUd

onderhoud   ROCKWOOL-steenwolisolatie heeft geen 
onderhoud nodig en veroudert niet of 
nauwelijks. Dit betekent dat de specifieke 
kenmerken ten aanzien van health/comfort, 
safety en usability gegarandeerd blijven.

     Bij renovatie of vervanging is het isolatie-
materiaal ook (deels) herbruikbaar. 
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Toegankelijkheid Deze indicator vertegenwoordigt de voor-
zieningen voor toegankelijkheid van het 
gebouw en het gebruik van de faciliteiten en 
diensten van het gebouw zelf. 

  Toegang en gebruik van de faciliteiten 
  Toegang en gebruik van diensten
  Mindervalide personen
   Hulpverleners
  Way-finding (oriëntatiemogelijkheid, 

 structuur en bewegwijzering)
   Rustplekken

ToeGANKeLijKHeid

Access to building 
facilities/services

  ROCKWOOL-steenwolisolatie 
heeft geen directe invloed op de 
toegankelijkheid van een gebouw.  

De interactie van het gebouw met zijn omge-
ving staan centraal. Het betreft zaken die de 
gebruiker ervaart vanuit de omgeving en die 
de bruikbaarheid van het gebouw beïnvloeden.

  Geluid- en geluidoverlast
 Emissies (geuren, fijn stof en rook)
 Verblinding en schaduwhinder
  Schokken en trillingen

Impact op de omgeving iMPACT oP de oMGeviNG

Noise   ROCKWOOL-steenwolisolatie kan 
gebruikt worden om geluiduitstraling van 
bijvoorbeeld installaties naar de omgeving 
tegen te gaan.

emissions   Het isolatiemateriaal veroorzaakt zelf geen 
emissies naar de omgeving. 

  Met isolatie kan emissie van 
warmteontwikkeling van installaties  
naar de omgeving tegen gegaan worden.

  Bij brand levert ROCKWOOL-steenwol-
isolatie nauwelijks een bijdrage aan de 
rookontwikkeling naar de omgeving.
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2. AQSi, de BUSiNeSS CASe

Volgens een rapport van de World Green Building Council 
uit 2014 bestaan de exploitatiekosten van een kantoor-
gebouw voor 90% uit personeelskosten, 9% uit gebouw 
gerelateerde kosten en slechts 1% uit energiekosten. 

De gebouwde omgeving is bedoeld voor mensen om te 
werken, wonen en recreëren. Duurzaamheid draait om 
People, Planet en Prosperity. De dagelijkse praktijk is 
anders. Discussies over duurzaamheid gaan primair over 
energie en materialen (minimale eisen uit de bouwregel-
geving), met de haalbare business-case als scherprech-
ter. Prima voor Planet en Prosperity, maar waar zijn de 
People?

Gebouwen hebben invloed op mensen, op ons comfort, 
onze gezondheid, onze veiligheid, kortom op ons wel-
bevinden. De invloed van onze gebouwde omgeving op 
ons allemaal is enorm: dat is de sociale impact. 
Die impact is grotendeels verborgen en weegt onvol-
doende mee in de keuzes die we over onze gebouwen 
maken.

Een schijnbaar bescheiden verbetering van de gezond-
heid, productiviteit van de werknemers of brandpreven-
tieve maatregelen kan grote positieve financiële gevolgen 
hebben voor werkgevers. Belangrijke conclusie is dat 
de waarde van ‘het menselijke kapitaal’ in een gebouw 
schromelijk wordt onderschat’. ‘De kwaliteit van een 
gebouw wordt nog te veel bepaald door de laagste prijs en 
te weinig door de prestatie van de uiteindelijke gebruikers 
in een gebouw.

‘Het gaat onder meer om tevreden klanten, welzijn, 
gezondheid en brandpreventie. Gezondheidsproblemen 
en brand kun je voorkomen. Dat levert geld op. Maar ja, 
bedrijven willen alleen waarde toevoegen en dan staat 
verbetering van welzijn, gezondheid en brandpreventie 
niet hoog op de agenda en wordt in veel gevallen 

 

 

 

1%
Energiekosten
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Huurkosten

90%   
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arbeids-
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alleen maar voldaan aan de minimale eisen uit de bouw-
regelgeving. Een gemiste kans!

We zijn meer geneigd branden te riskeren, die worden 
gezien als onzekere verliezen, dan dat we geneigd zijn 
om preventie-investeringen te doen om die branden te 
voorkomen, omdat dat soort investeringen gezien worden 
als zekere verliezen. Daarom is onvoldoende investeren 
in preventie en veiligheid en onvoldoende erkennen dat 
veiligheid een manier is om winst te maken, rampzalig 
voor de veiligheid.

Veel materialen hebben isolerende eigenschappen. Het aantal materialen dat daarnaast ook nog brandveiligheid en geluidabsorptie biedt, is aanzienlijk kleiner. 
Het gedeelte daarvan dat aantoonbaar gemakkelijk 50 jaar of langer meegaat en gedurende de hele levensduur zijn eigenschappen behoudt, is nog veel kleiner.

De toepassing van ROCKWOOL steenwol-
isolatie t.o.v. kunststofisolatie kan leiden 
tot een reductie van het jaarlijkse risico op 
branduitbreiding en/of een total loss tot 
wel € 100.000,- voor een meerprijs van ca. 
€ 5.000,- (jaarlijkse afschrijving op basis 
van annuïteit).

Uit analyses blijkt dat premiekosten met 20% 
kunnen worden verlaagd als onroerende 
zaken met onbrandbare materialen worden 
gebouwd en met meer dan 50% indien wordt 
voldaan aan een brandscheiding die voldoet 
aan de eisen van verzekeraars.

rekenvoorbeeld rekenvoorbeeld



Met een gebouwassessment volgens AQSI wordt op een 
gestructureerde manier inzicht in de sociale duurzaam-
heidsaspecten van een gebouw. Hierbij wordt opgemerkt 
dat AQSI geen rekentool is en dat AQSI ook niet zelfstan-
dig een score, rapportcijfer of aantal ‘sterren’ levert.  
Een assessment van de sociale duurzaamheidsaspecten 
met AQSI is een assessment van een gebouw in zijn loca-
tie. Beide aspecten komen aan de orde, maar de nadruk 
ligt op het gebruik van het gebouw door gebruikers en 
de invloed van zaken als onderhoud en verbouwingen op 
die gebruikers. Een assessment in AQSI bestaat uit een 
aantal logische stappen:
 

1  Karakteristieke ruimte 
Een gebouwassessment met AQSI begint met een be-
knopte beschrijving van het gebouw en het vastleggen 
van basisgegevens. Vervolgens worden er ook – en dat is 
specifiek voor AQSI- een aantal karakteristieke ruimten 
gevraagd. Dit zijn ruimten die kenmerkend zijn voor het 
gebouw en zijn gebruik. Het zijn ruimten waarin mensen 
gedurende langere tijd aanwezig zijn. In een kantoor zijn 
dat bijvoorbeeld een veel voorkomende werkplek, een ver-
gaderruimte en een instructieruimte. In een woning zullen 
het de woonkamer en een slaapkamer zijn en eventueel 
de buitenruimte. De keuze van het aantal en de aard van 
de karakteristieke ruimten is vrij te bepalen door degene 
die het assessment uitvoert. Er is in elk gebouw altijd ten 
minste één karakteristieke ruimte aanwezig.

2  Scenario 
Een assessment met AQSI gaat uit van een scenario voor 
de toekomst van het gebouw. Dit beoordelen aan de hand 
van een toekomstscenario is een kenmerkend onderdeel 
van NEN-EN16309. In AQSI is een aantal voorbeeldsce-
nario’s opgenomen en het is daarnaast mogelijk een 
eigen scenario te formuleren. Het gekozen scenario 
heeft invloed op het aantal aspecten dat verderop in het 
assessment aan de orde komen. Als er sprake is van een 
scenario met een gelijkblijvende gebruiksfunctie, dan 
komen in het assessment wel zaken aan de orde die te 
maken hebben met onderhoud en vervanging, maar zijn 
zaken die bepalend zijn voor een herbestemming niet 
relevant.

 

3  Materialisatie
Vervolgens worden van het gebouw en de karakteristieke 
ruimten de materialisatie vastgelegd, aan de hand van 
een keuze uit pull-down menu’s. AQSI put daarbij uit 
een database met een groot aantal gegevens van bouw-
delen en specifieke bouwproducten. Daarnaast is het 
altijd mogelijk te kiezen voor meer generieke materiaal-
keuzes. Hoe specifieker de keuze kan zijn, hoe meer 
gedifferentieerd de uitkomst van het assessment zal zijn. 
De database wordt gevuld met gegevens uit openbare 
bronnen en met gedetailleerde informatie van aange-
sloten bedrijven.

3. AQSi, GeBoUWASSeSSMeNT

4  Beoordeling 
Vervolgens genereert AQSI een aantal aspecten van 
sociale kwaliteit die beoordeeld kunnen worden. Dit zijn 
alle aspecten uit NEN-EN 16309 die relevant zijn voor het 
gebouw, met zijn karakteristieke ruimten bij het geko-
zen scenario. De assessor behandelt vervolgens de zes 
AQSI-thema’s in willekeurige volgorde. Hij kan bovendien 
handmatig nog zaken aan of uitzetten. AQSI genereert 
bij elke regel een aantal kwaliteitsaspecten die samen-
hangen met de gekozen materialisatie. Degene die het 
assessment uitvoert maakt hieruit een eigen samenvat-
ting per onderwerp.
 

5  rapporteren
AQSI genereert een rapport uit alle door de beoordelaar 
ingevulde regels. Deze krijgt tenslotte nog de ruimte voor 
een zelf geformuleerde eindconclusie aan de hand van 
de beoordeling.
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4. AQSi, vijF reFereNTieGeBoUWeN

Voor vijf referentiegebouwen is met behulp van AQSI 
onderzocht welke invloed ROCKWOOL-steenwol heeft 
op sociale duurzaamheid ten opzichte van gebouwen 

waarbij kunststof isolatie is gebruikt. Een aantal 
kenmerkende eigenschappen wordt nader toegelicht. 
Naast de impact op sociale duurzaamheid wordt 

inzicht gegeven wat de invloed is van ROCKWOOL 
isolatie in het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL.
meer informatie in de bijlagen.

iNdUSTrie

Gebouw met twee 

brandcompartimenten 

(productie en opslag) 

van elk 1.500 m2.

WiNKeL

Supermarkt (4.700 m2) 

in een winkelcentrum met 

een totaal oppervlak 

van 10.000 m2.

oNderWijS

Schoolgebouw met 

in totaal 13 leslokalen. 

Deze zijn verdeeld over 

twee bouwlagen.

GeZoNdHeidSZorG

Verpleegafdeling in een 

gezondheidszorgfunctie 

met 2- of 4-bedskamers, 

welke worden ontsloten 

via een centrale gang.

KANToor

Standaard kantoorgebouw 

bestaande uit drie bouwlagen 

met langs de buitengevels 

gesitueerde kantoren

 (afm. 3.6 x 7.2 m).



5. iNTerACTie AQSi eN BreeAM-NL

In de afgelopen jaren zijn zowel internationaal als in 
Nederland diverse duurzaamheidkeurmerken ontwik-
keld. De twee bekendste in Nederland zijn BREEAM-NL 
en GPR Gebouw. Deze beoordelingsmethodieken voor 
de duurzaamheidsaspecten voor gebouwen, bestaan al 
enige tijd en hebben hun waarde in de praktijk ruim-
schoots heeft bewezen. Toch blijkt dat ook daar de be-
oordeling van de sociale kwaliteit verbeterd kan worden. 
NEN-EN16309 biedt hiervoor het kader, AQSI nu ook de 
mogelijkheden.

Het uiteindelijke doel van al deze keurmerken, en ook 
van AQSI, is om de sociale duurzaamheid van gebouwen 
inzichtelijk te maken. Daardoor gaan deze duurzaam-
heidsaspecten een bepalende rol spelen bij een beoor-
deling van dat gebouw. 

Meerwaarde AQSi

Een aantal duurzaamheidsaspecten in AQSI komt over-
een met credits in BREEAM-NL. Daarnaast is een groot 
aantal thema’s aanvullend:

  veiligheid en beveiliging: Dit thema wordt in AQSI 

breder beschouwd dan andere keurmerken. Niet alleen 

sociale veiligheid wordt gewaardeerd; ook thema’s als 

weerstand tegen klimaatveranderingen, onbedoelde 

acties (aardbevingen, brand, etc.) en persoonlijke vei-

ligheid spelen een belangrijke rol.

  Gezondheid en comfort: Deze aspecten zijn in alle 
duurzaamheidskeurmerken belangrijke thema’s. In 
AQSI wordt dit thema op vijf aspecten beoordeeld: 
thermisch comfort, binnenluchtkwaliteit, akoestische 
kwaliteit, visueel comfort en ruimtelijke kenmerken. 
Meerwaarde van AQSI is dat gebruikersinvloeden op  
al deze thema’s uitgangspunt zijn.

  onderhoud en onderhoudsgemak: De impact van het 

plegen van onderhoud op de thema’s gezondheid/com-

fort, veiligheid en gebruik wordt in AQSI gewaardeerd. 

Belangrijkste criterium hierbij is hoeveel last heeft 

 een gebruiker van onderhoudswerkzaamheden. 

  Aanpasbaarheid: Een sterke eigenschap van AQSI is 
dat deze qua aanpasbaarheid voornamelijk op de stoel 
van de gebruiker gaat zitten, terwijl in BREEAM-NL 
alleen vanuit materiaalgebruik oordeelt over aanpas-
baarheid. Binnen AQSI wordt bijvoorbeeld gekeken 
naar of een gebouw geschikt is voor de (veranderende) 
behoeftes van de gebruikers, of deze geschikt is voor 
technische gebruikers en of het gebouw geschikt is 
voor een veranderend gebruik.

  Toegankelijkheid: een goede toegankelijkheid van een 
gebouw inclusief alle voorzieningen, ook voor mensen 
met een speciale behoefte, wordt in BREEAM-NL nog 
niet gewaardeerd; in AQSI is dit een belangrijk onder-
deel van de sociale duurzaamheid van een gebouw.

  impact op omgeving: Naast geluiduitstraling naar de 

omgeving kijkt AQSI aanvullend ook naar emissies 

(rook, geur, warmte, etc.), schittering/overschaduwing 

en schokken/vibraties.  

De meerwaarde van AQSI ten opzichte van andere 

duurzaamheidskeurmerken is te vinden in de thema’s 

toegankelijkheid, onderhoud en veiligheid. Wellicht dat 

deze thema’s op termijn als een volwaardige credit aan 

BREEAM-NL toegevoegd kan worden. Daarnaast is nu 

het mogelijk om aspecten van AQSI als een ‘duurzame 

innovatie’ in te dienen. Hierbij wordt opgemerkt dat een 

innovatiepunt maar eenmaal ingediend mag worden.
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Waardering in BreeAM-NL

Binnen ROCKWOOL is al eerder een analyse gedaan 
naar de bijdrage van ROCKWOOL-producten binnen 
BREEAM-NL, zie hiervoor de website www.rockwool.nl. 

In onderstaande tabel staan de credits benoemd waarin 
de invloed van ROCKWOOL-isolatie zichtbaar is.
Aanvullend hierop is aan de hand van de vijf referentie-
gebouwen de invloed van ROCKWOOL-isolatie per 
BREEAM-credit beknopt toegelicht. Daar waar relevant 

is dit per gebouwtype uitgewerkt. Hierbij wordt 
opgemerkt dat een gezondheidszorgfunctie vooralsnog 
geen gebouwfunctie in BREEAM-NL is; dit soort functies 
kan desgewenst via een zogenaamd “bespoketraject” 
gecertificeerd worden.  

BIjdrAGe rOCKWOOL IsOLATIe m.B.T. BreeAm NL

Categorie Weging Credit Maximaal 
beschikbare 

punten

Gezondheid &
comfort

15% HEA 9 - Vluchtige organische verbindingen

HEA 10 - Thermisch comfort

HEA 13 - Akoestiek

1

2

1

Energie 19% ENE 1 - Energie Efficiëntie

ENE 26 - Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil

15

1

Materialen 13% MAT 1* - Bouwmaterialen

MAT 5* - Onderbouwde herkomst van materialen

8+1*

1+1*

Afval 8% WST 1* - Afvalmanagement op de bouwplaats 3+1*

Totaal 32+3*

*    Mogelijke extra innovatiepunten te behalen als wordt voldaan aan ‘Exemplary Perfomance’  
waarbij een AQSI assessment gebruikt kan worden.



rOCKWOOL IsOLATIe IN BreeAm NL

Gezondheid (HeA)

HEA9 vluchtige organische verbindingen: ROCKWOOL-producten kennen 
een zeer lage emissie van vluchtige organische verbindingen. Dit 
betekent dat het toepassen van ROCKWOOL-producten als gevolg 
hiervan geen nadelige bijdrage heeft aan een gezond binnenklimaat. 
Met name in scholen, kantoren en gezondheidscentra is dit een 
belangrijke meerwaarde.

HEA10 Thermisch comfort: Naast een goed isolerend vermogen, heeft 
isolatie van ROCKWOOL ook een relatief hoog accumulerend 
vermogen. Dit draagt bij aan een verhoging van het thermisch 
comfort in elk gebouw. 

HEA13 Akoestiek: In vergelijking met kunststof isolatie heeft ROCKWOOL-
isolatie een hoge bijdrage aan een goede geluidisolatie en 
geluidwering:
  School en kantoor: naast een bijdrage in de gevelgeluidwering zorgt 

de toepassing van ROCKWOOL-isolatie in een goede geluidisolatie 
tussen kantoren of klaslokalen.

  Winkel: aan een winkelfunctie zijn geen akoestische prestatie-eisen 
gekoppeld.

  Distributiecentrum: weliswaar wordt de akoestische kwaliteit 
van een industriefunctie binnen BREEAM-NL niet beoordeeld, 
maar kan wel gesteld worden dat het toepassen van een lichte 
gevelconstructie met daarin steenwol in een voldoende hoge 
geluidwering resulteert.

  Gezondheidszorg: binnen een bespoketraject zal zeker aandacht 
besteed worden aan een goed akoestisch comfort. ROCKWOOL-
isolatie draagt bij aan een goede geluidwering en –isolatie.

rOCKWOOL IsOLATIe IN BreeAm NL

energie (eNe)

ENE1 energie-efficiëntie: In deze credit kunnen maximaal 15 punten 
verdiend worden, afhankelijk van de EPC-uitkomst ten opzichte 
van de vereiste EPC. ROCKWOOL-isolatie heeft een zeer goede 
isolatiekwaliteit en draagt daardoor bij aan een EP-verbetering.  
Dit geldt voor alle gebouwtypen.

ENE26 Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil: ROCKWOOL-
isolatie kent een hoge dimensionale stabiliteit. Met deze stabiliteit 
wordt voorkomen dat het isolatiemateriaal gaat krimpen en schotelen 
door verschillen in temperatuur of vochtigheid. Daarnaast zorgt de 
vormbaarheid van het isolatiemateriaal voor een goede aansluiting 
van isolatieplaten onderling. Dit alles resulteert in een hoge 
thermische kwaliteit van de gebouwschil. Door een thermografisch 
onderzoek bij oplevering wordt deze kwaliteit zichtbaar gemaakt.

rOCKWOOL IsOLATIe IN BreeAm NL

Afval (WST)

WST1 Afvalmanagement op de bouwplaats: Binnen deze credit is het 
van belang dat de hoeveelheid afval op de bouwplaats wordt 
geminimaliseerd. Daarnaast moet afval in meerdere afvalstromen 
worden gescheiden en kan een extra punt verdiend worden als 
minimaal 80% van het recyclebare afval daadwerkelijk wordt 
gerecycled of hoogwaardig wordt hergebruikt. ROCKWOOL beschikt 
over een eigen recyclefabriek en draagt daardoor bij aan het voldoen 
aan de creditcriteria. De eigen recycledienst ROCKCYCLE zamelt 
steenwolresten in en zorgt tevens voor het hergebruik.  
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rOCKWOOL IsOLATIe IN BreeAm NL

Materialen (MAT)

MAT1 Bouwmaterialen: Doel van deze credit is het stimuleren van het 
gebruik van materialen met een lage milieu-impact gedurende 
de volledige levenscyclus van het gebouw. Dit wordt uitgedrukt in 
een schaduwprijs per m2 BVO. De milieu-impact van ROCKWOOL-
isolatiematerialen zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase. 
Hierdoor kan bij het vaststellen van de schaduwprijs de invloed 
van deze isolatie meegenomen worden. In vergelijking met 
andere isolatiematerialen levert dit over het algemeen een lagere 
schaduwprijs op, zie onderstaand voorbeeld van een spouwmuur.

MAT5 onderbouwde herkomst van materialen: Als ten minste 80 volume% 
van de gebruikte isolatiematerialen in de thermische schil en bij de 
installatieonderdelen een onderbouwde/verantwoorde herkomst kent, 
kan 1 punt verdiend worden. Zowel ROCKWOOL als haar leveranciers 
werken volgens een milieumanagementsysteem (EMS); alle partijen 
zijn in het bezit van een ISO14001 certificaat. Omdat sprake is van de 
onderbouwde herkomst van zowel productie- als toeleveringsketen 
valt dit in herkomstclassificering Tierlevel 3. 

Dit betekent dat een gebouw dat volledig geïsoleerd is met 
ROCKWOOL-producten (zowel bouwkundige schil als installaties) 
voldoet aan de criteria van het eerste punt.

Code Bouwproduct Aantal eenh. Maat Schaduwkosten

41.04.012 ROCKWOOL Rockfit 433 
DUO (isolatielagen)

100.00 m2 4,5 m2 K/W 61,74

41.04.005 PUR (lucht) (isolatielagen) 100.00 m2 4,5 m2 K/W 218,29

41.04.006 XPS (isolatielagen) 100.00 m2 4,5 m2 K/W 439,68

41.04.008 EPS (isolatielagen) 100.00 m2 4,5 m2 K/W 150,36

41.04.009 Vlaswol (isolatielagen) 100.00 m2 4,5 m2 K/W 142,45
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roCKWooL B.v. 

Postbus 1160, 6040 KD Roermond

Industrieweg 15, 6045 JG Roermond

Tel.: 0475 35 35 35

E-mail: info@rockwool.nl

www.rockwool.nl

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande 

berichtgeving. ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten 

en onvolledigheden.

De inhoud van deze brochure is mede gebaseerd op 

rapportages van de Nieman Groep maart 2016.


