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2 Voorwoord 
De roep om nieuwe woningen wordt steeds luider. Terwijl “woningnood” toeneemt, gebruiken 
steeds minder mensen de woningen die er al zijn. Uitbreiding van de stad maakt dat probleem alleen 
maar groter. Wij denken juist de focus op bestaande woningen de sleutel is. 
 
De Nederlandse stadswijken krimpen. Vergeleken met de jaren 70 leven er in een gemiddeld 
huishouden 40% minder personen en dat terwijl de huizen en straten niet kleiner zijn geworden. 
Doordat er veel minder mensen wonen dan voorheen zijn voorzieningen niet meer levensvatbaar, 
scholen worden samengevoegd en er is steeds minder leven op straat. Dan is het logisch dat 
vereenzaming toeneemt, dat verduurzaming moeilijker gaat, dat het autogebruik toeneemt. Het is 
tijd voor een switch voor de omgang met woningnood! 
 
Deze woningnood in Nederland is de afgelopen maanden de primaire focus geweest van onze groep 
Horizon. Wij bestaan uit vijftien studenten van de Bouwkunde opleiding op het Technova College te 
Ede. Wij zitten in ons derde leerjaar en pakken dit project zeer enthousiast aan. Wij bestonden 
voorheen uit 3 verschillende groepen, maar wij hebben besloten om onze krachten te bundelen om 
het ultieme idee te bedenken om de woningnood op te lossen. Met ons oog op de toekomst willen 
wij onze visie werkelijkheid laten worden en onze praktijkervaringen toepassen om dit ultieme idee 
te realiseren.  

3 Samenvatting 
In dit verslag gaan wij verder in op de haalbaarheid van het project. Wij gaan kijken of de opties die 
wij hebben ook mogelijk en financieel aantrekkelijk zijn, daarnaast zullen we het programma van 
eisen uitwerken om onze concepten op te toetsen. De woningen moeten energie neutraal zijn en dat 
kan je mede krijgen door goede installaties en isolaties. De installaties bepalen we doormiddel van 
een beng berekening. Daarnaast kijken we ook of de installaties financieel aantrekkelijk zijn. Aan de 
hand van onze materiaalkeuzes gaan we ook kijken wat voor onderhoud er eigenlijk allemaal bij onze 
concepten komen kijken en wat we eventueel na afschrijving aan materialen nog kunnen 
hergebruiken. Om een steentje bij te dragen aan het milieu zullen we jullie dit verslag meenemen in 
onze CO² reductie berekening, daarnaast maken we ook gebruik van bepaalde labels en certificering 
om zo duurzaam mogelijk te produceren.   
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5 Kostenberekening 
5.1 Leidend schrijven 
Voor het ontwerp is het belangrijk om een kostenberekening te maken. We hebben hiervoor een 
format gemaakt in Excel en die kunnen we vervolgens in gaan vullen. We delen het gebouw eigenlijk 
op in verschillende onderdelen en geven de onderdelen verschillende coderingen. Op deze manier 
hebben we het voor onszelf overzichtelijk gemaakt. We delen de berekening nu op in een paar 
onderdelen. In de bijlage zijn de 3 berekeningen te vinden.  
 

5.2 Uitkomst maisonnette woningen  
Voor het berekenen van de maisonnette woningen 
hebben we een begroting opgesteld. De begroting 
geld voor 2 beneden woningen en 1 boven woning. 
De kosten zijn voor het renoveren en voor een 
gedeelte nieuwbouw. In de bijlage kan je de gehele 
berekening vinden en kan je wat verder in de kosten 
posten van de begroting kijken.  
 

5.3 Uitkomst verplaatsbare units 
Voor de verplaatsbare unit is een begroting gemaakt. Er is vanuit gegaan dat 1 unit als nieuwbouw 
wordt neergezet als een soort appartementencomplex.  
De prijs in de begroting is zijn de kosten voor 1 unit van 3,5 meter bij 7 meter. In het ontwerp is 
bedacht dat 1 woning uit minimaal 2 units bestaat. De prijs zal dan per unit goedkoper worden als er 
meerdere units worden gekocht. Dit omdat er wanden tussenuit gehaald worden waardoor de prijs 
goedkoper wordt. Ook de installatie kosten worden dan verdeeld over de x aantal units.  
Voor de gevelbekleding is nu Douglas potdekselwerk gekozen. Dit zal een vrije keuzen zijn voor de 
kopers om hun unit te personaliseren. Ook een sedum 
dak een optie waarvoor de klant kan kiezen in de 
begroting is rekening gehouden met een bitumen dak. 
De kosten voor het maken van 1 unit kost 65.363,46 
euro (zie bijlage voor verdere uitwerking van de 
begroting) 
De inhoud van de unit is 89m3 dit komt uit op een 
kosten van 942,71- euro per m3 inclusief btw.  
  



RAPPORTAGE  
HORIZON SMART CIRCULAIR 

6 | P a g i n a  
Auteurs:  Peter Bakkenes, Mark Codée & Ryan van Est 
Titel:   Haalbaar en Opschaalbaar 
Datum:  25 mei 2022 

5.4 Uitkomst tweegezinswoningen 
Voor het berekenen van de zadelkap woningen 
hebben we een begroting opgesteld. Dit is een 
begroting die geld voor een tussen woning waar 
de unit dan voor wordt gezet. Dit zijn de kosten 
voor het compleet vernieuwen van de woning dus 
vanaf begin van de sloop tot aan de oplevering. Er 
is gerekend met manuren om zo een nog 
realistischer beeld te krijgen. De breedte van de 
unit is even groot als de woning. En de diepte van 
de unit is verschillend. Namelijk aan de ene kant is 
de unit 2,5 meter diep en aan de andere kant is de unit 1,5 meter.  
 
In de bijlage sturen we onze gehele berekening op deze manier kan je de gehele berekening zien en 
kan je kijken hoe wij op prijzen zijn gekomen en hoe we het opgebouwd hebben.  
 
De woning zal per kub €504,95 dat is inclusief BTW. De prijs exclusief btw is 398,9 
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6 Programma van Eisen 
6.1 De woningen 
 Er dienen meer woningen te komen in de bestaande bebouwing 
 Ecologische, biobased materialen  
 Materialen hergebruiken, zo min mogelijk aanpassen 
 Demontabel 
 Woningen dienen levensloopbestendig te zijn 
 Woningen dienen zelfvoorzienend te zijn 
 CO2 neutraal 
 Natuur inclusief/bio divers 
 Flexibel/modulair 
 Klimaatpositief 
 Productie van materialen moet duurzaam en verantwoord gebeuren 

 

6.2 Woning scheidende elementen inbrengen 
 Leven als een kleine community 
 Minimaal 50 vierkante meter voor een woning 
 Nul op de meter/energie neutrale woning 
 Meer woningen op hetzelfde aantal m² 

 

6.3 Doelgroepen 
 Senioren 
 Starters 
 Eengezinswoningen 
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7 Opbrengsten na afschrijving gebruik 
De nieuwe materialen die worden toegepast op de units zijn volledig ecologisch en duurzaam 
opgebouwd. We hebben verschillende opties voor onszelf gekozen en uiteindelijk hebben we 
gezamenlijk voor éen optie gekozen en dat is naar onze mening de beste. Doordat het allemaal 
natuurlijke producten zijn hebben ze ook een lange levensgarantie en kun je ze dus ook een geruime 
tijd gebruiken. Op een gegeven moment is het product op en dan moet je gaan kijken hoe je het kan 
gaan hergebruiken. Het is allemaal natuurlijk dus je zou het als het ware gewoon terug kunnen geven 
aan de natuur en op deze manier komt er verder ook niks schadelijks vrij. 
 
We willen die units gaan toepassen op bestaande woningen. Het is dan ook nodig om delen van de 
bestaande woningen te slopen. Bij dat slopen komt natuurlijk ook sloopafval vrij. Dit moeten wij op 
zo’n goed mogelijke manier hergebruiken of recyclen. Dit gaan we doen, omdat we geen energie 
willen verspillen aan het vernietigen van de sloopmaterialen.  
 
Binnen de wijk gaan we kijken hoe we meer saamhorigheid kunne creëren, dit willen we omdat we 
de woningen gaan samenvoegen en mensen zullen dat niet willen als ze hun buren niet goed kennen. 
We kunnen dit creëren door buurthuizen of gezamenlijke tuinen/terrassen. Voor het maken van deze 
gelegenheden kunnen we mooi gebruik maken van de materialen die 
vrijkomen bij het amoveren van delen van de woning. Op deze 
manier kunnen we de materialen goed hergebruiken en wordt niks 
weggegooid. Het enige dat we weggooien zijn de materialen die 
verrot zijn of simpelweg niet meer bruikbaar zijn. Dit kan veroorzaakt 
worden door vocht, zuurstof en corrosie. Op deze manier hoeven we 
geen nieuwe materialen te kopen, maar kunnen we ze goed 
gebruiken om meer saamhorigheid in de wijk te creëren. Dit kunnen 
we doen door van die oude materialen gezamenlijke schuren, tuinen, 
garages terrassen en dergelijke te maken.  
 
Voor de verplaatsbare unit is het ook mogelijk om deze na een onbepaalde tijd te verplaatsen. Dit 
kan bijvoorbeeld zijn omdat het tijdelijke woningen zijn of omdat de mensen die er wonen willen 
verhuizen dan kan de unit makkelijk op een dieplader gezet te worden en ergens anders neer gezet 
kan worden.  
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8 Onderhoudsplan 
na een aantal jaar heeft het gebouw ook onderhoud nodig en nu we de gebouwen hebben verbouwd 
is er natuurlijk ander onderhoud nodig dan bij de bestaande woningen. 
 
Bij een bestaande woning heb je om de zoveel jaar schilder werk wat je moet uitvoeren om zo je 
gebouwen in een goede staat te houden. Dit geld ook als je gaat kijken naar boeiboorden of 
dergelijke.  
 
Onderhoud heb je ook binnen in de woning. Zo dien je eens in de zoveel tijd de kozijnen ook van 
binnen te schilderen. En om je woning fraai te houden schilder/behang je de woning ook wel eens. 
 
Als we nu naar de woningen gaan kijken als ze verbouwd zijn vallen sommige kosten al weg, omdat 
we nu veelal met houdt gaan werken heb je wel onderhoud maar das een keer en dan is het een hele 
poos goed te gebruiken. En heb je er weinig tot geen onderhoud aan.  
 
Bij de massionete woningen en de verplaatsbare units maken we gebruik van thermisch 
gemodificeerd hout. Dat hoef je eigenlijk nauwelijks te onderhouden. 
Je moet alleen in het begin er rekening mee houden dat het kan gaan 
uitzetten dus je moet het hout daar ook de ruimte voor geven. 
 
Voor de tweegezinswoningen maken we gebruik van gebrand hout 
dat hoef je verder niet te beitsen of te onderhouden en het heeft een 
garantie van 50 jaar. In die 50 jaar heb je er dus ook weinig 
onderhoud aan.  
 
Verder hebben we binnen in de woning ook weinig onderhoud. Alles 
in de woning wordt geplaatst zonder verdere afwerking. Zo blijft het 
in de woning heel natuurlijk. Het enige wat je blijft houden is het 
onderhoud aan de kozijnen. Je dient de kozijnen eens in de zoveel tijd 
te verven of te onderhouden zodat het in een goede staat blijft.    
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9 Labels en certificering hergebruik 
9.1 Keurmerken 
De constructies die wij willen gaan toepassen gaan bestaan uit circulaire, ecologische, 
milieuverantwoorde en duurzame onderdelen. In verschillende rapporten ontleden wij constructies 
en leggen wij uit over de onderdelen in die constructies. Dit rapport gaat over de officiële 
keurmerken die onderdelen en producten kunnen krijgen voor hun ecologische, circulaire, duurzame 
milieuvriendelijke eigenschappen. 
 

9.2 Milieu keurmerk 
Met een Milieukeur certificaat wordt voldaan aan de duurzaamheidsdoelstellingen van 
overheidsregelingen zoals MIA en Vamil. Producten die geen eco-keurmerk hebben kunnen wel een 
milieukeur krijgen. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

DUBOkeur:  
dit keurmerk is te vinden op bouwproducten en inrichtingsmaterialen die 
milieuvriendelijker zijn dan vergelijkbare producten. De keuring van dit 
keurmerk hoeft niet onafhankelijk uitgevoerd te worden. Dit kan zorgen voor 
schade in de betrouwbaarheid van dit keurmerk. Voor dit keurmerk wordt er 
gekeken naar het specifieke doeleinde. Alleen producten zonder schadelijke 
gezondheidseffecten en met een lage milieu-impact in de gebruiksfase komen 
in aanmerking voor dit keurmerking. 
Het doel van het DUBO-keur is dus het topsegment van producten op 
milieugebied binnen een toepassingsgebied herkenbaar te maken. 

Recycling: 
Hergebruik - label voor Kringloop en recycling. De pijltjes vertegenwoordigen 
geen keurmerk, maar vormen inmiddels wel het logo om hergebruik mee aan 
te duiden. Hergebruiken voor kringloop is waarschijnlijk ook moeilijk te 
certificeren. Recycling daarentegen heeft weer met diverse milieunormen te 
maken. Hiervoor zijn bepaalde ISO-certificeringen in het leven geroepen. 

MVO-Nederland: 
MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie die het bedrijfsleven 
stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. MVO Nederland 
helpt ondernemers om de kansen van MVO te benutten; kansen die winst 
opleveren voor bedrijf, milieu en maatschappij. 
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Der Blauwe Engel: 
Der Blauwe Engel is een Duits keurmerk voor producten met lage CO2 
footprint en dus minder belastend zijn voor het milieu in vergelijking met 
soortgelijke producten. Het keurmerk bestaat sinds 1978 en is daarmee het 
oudste milieukeurmerk ter wereld. 

DIN CERTCO (7P0056): 
DIN CERTCO (7P0056) is een certificatieregeling voor composteerbare 
producten gemaakt van biologisch afbreekbare materialen. De certificatie is 
een integraal deel van een industrieel recycling systeem. Producten die 
gecertificeerd zijn krijgen het compostable logo mee (kiemplantlogo). 

FSC: 
FSC staat voor Forest Stewardship Council en is het eerste internationale 
keurmerk dat strenge eisen stelt aan duurzaam en sociaal bosbeheer gesteund 
door bedrijven, overheden en milieuorganisaties. Controle gebeurt door 
onafhankelijke gecertificeerde organisaties. De kern van het werk van FSC is 
zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. 
Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaren die zich aan de afspraken 
houden, zich onderscheiden van degenen die hun bos niet goed beheren. 
Daarnaast maakt FSC het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er 
zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de 
hele handelsketen wordt gevolgd. 

PEFC: 
PEFC, opgericht in 1999, is een internationale non-profit organisatie die een 
duurzaam beheer van bossen wereldwijd als doel heeft. De afkorting staat voor 
"Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes" in het 
Nederlands te vertalen als "Programma voor de Erkenning van Bos 
Certificeringssystemen". Duurzaam beheer van het bos houdt in dat het men 
rekening houdt met zowel de economische, als de ecologische en sociale 
functies die het bos vervult.  
Een daarvoor geaccrediteerde certificerende instelling geeft het Chain of 
Custody certificaat af aan de organisatie. Deze certificerende instelling geeft 
het certificaat af na een audit (controle) bij jouw organisatie. 
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Cradle to Cradle: 
Cradle to cradle (C2C) is bedacht door de Duitse chemicus Micheal Braungart 
en de Amerikaanse architect William McDonough. Volgens hen staat het 
principe van afval gelijk aan voedsel. Dat betekent dat elke grondstof en elk 
materiaal dat voor een product gemaakt wordt, gebruikt wordt en dat je elk 
materiaal weer kan hergebruiken. Bij recycling wordt dat nu ook gedaan, maar 
C2C geeft er een extra draai aan. Namelijk dat de grondstof zijn waarde niet 
mag verliezen bij het hergebruiken. Je geeft hierbij een product een twee 
leven. 
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10 Constructies 
10.1 Leidend schrijven 
Binnen het ontwerp wordt ook gebruik gemaakt van verschillende constructies. We zullen dit 
verduidelijken door een doorsnede van de 3 ontwerpen te laten zien. In de doorsnede geven we aan 
wat allemaal constructief is en hoe dat dan afgedragen gaat worden. Onder de doorsnede geven we 
een korte toelichting van hoe het nou werkt en waarom we juist voor deze manier hebben gekozen.  
 

10.2 Maisonnette woningen 
Bij de maisonnette woningen willen wij de bestaande constructie hergebruiken en indien in sommige 
gevallen verzwaren. De houten balklaag van het dak draagt zijn krachten af op de woning scheidende 
wand, een CLT 120mm tussenmuur en de wand van de linker zijgevel. Deze wanden dragen de 
krachten weer af op de CLT-vloer eronder van 200mm dik. De vloer draagt de krachten af op de 
gevels en woning scheidende wanden die door lopen tot aan de fundering. Bij het bedenken van de 
constructie hebben wij rekening gehouden dat we altijd de kortste overspanning pakken waardoor 
de balklaag lichter uitgevoerd kan worden.  
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10.3 Verplaatsbare units 
De krachtenafdracht van de unit is te zien op de doorsnede van de unit.  
 
De dragende wanden zijn Douglas regels van 240x70mm. De wanden zijn zo dik omdat wij anders de 
Rc van 6,5 niet kunnen behalen met Gutex isolatie. Doordat de regels zo dik zijn zal dit constructief 
goed zijn.  
 
Ook komt er aan de binnenkant van de wanden OSB over de regels heen zodat er bijvoorbeeld een 
lamp aan de wand opgehangen kan worden. Omdat er OSB aan de binnenkant van de wanden zit zal 
dit ook voor stijfheid zorgen waardoor de unit niet in elkaar valt.  
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10.4 Tweegezinswoningen 

 

Als we gaan kijken naar de woningen komen we verschillende constructieve onderdelen tegen. Zoals 
in de tekening hierboven aangegeven is kan je de verschillende constructieve onderdelen goed van 
elkaar onderscheiden doordat ze allemaal een verschillende kleur hebben gekregen. We hebben een 
nieuw concept bedacht om zo meer woningen te kunnen te realiseren in de bestaande bebouwing. 
Daarvoor zullen we toch wel moeten gaan verbouwen en dus moeten we ook goed gaan kijken hoe 
de constructie in elkaar zit. De verschillende belastingen komen van boven en die zullen uiteindelijk 
afgedragen moeten worden aan de funderingsbalken. Het begint bij het dak, daar is gebruik gemaakt 
van gordingen waar vervolgens je hele dak pakket op rust. De gordingen geven vervolgens de 
belastingen af naar de woning scheidende wanden en die geleiden het door naar beneden. Voor de 
bestaande vloeren geldt hetzelfde principe als voor het dak. Op deze manier kunnen we gemakkelijk 
de voorgevel slopen, omdat er verder geen bijzondere krachten op rusten. En zo kunnen we de 
component ervoor plaatsen.  
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De nieuwe vloeren en wanden van de component worden gemaakt van CLT (cross laminated timber). 
De vloeren kunnen goed op de wanden rusten en ze worden tegelijkertijd gekoppeld aan de 
bestaande vloeren. Voor het dakprincipe geldt hetzelfde. Er wordt daarin een houtenbalklaag 
toegepast en overspant in de breedte van de woning. Het grote voordeel hiervan is dat de voorgevel 
ook weer vrijdragend is en dat we verder in de woning geen verplichte constructieve wanden nodig 
hebben. Op deze manier worden alle belastingen via een goede manier afgedragen naar beneden en 
hebben we geen verzwaarde constructie nodig naast dat geen wat we hebben toegelicht.  
 
Met de toelichting die ik hierboven heb gegeven hebben we aangegeven dat de constructie haalbaar 
is met de verschillende diktes die we hebben aangegeven in de tabel hierboven. Er staat aangegeven 
dat het dak van de component een 70x170mm houtenbalklaag is, maar dat zal waarschijnlijk een 
zwaardere worden, omdat er een sedum dak op komt te liggen. Een andere optie is om de Hart op 
hart afstand van de balken te verkleinen. Op deze manier kan je ook al meer belasting aan.  
 
In de doorsnede heb ik alle verschillende constructieve onderdelen aangegeven. Dat betekent dat je 
verder in de woning geen andere dikte wanden of iets dergelijk zult vinden. Met deze doorsnede heb 
je dus gemakkelijk en snel een overzicht van alle constructieve elementen in de woning.  
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11 BENG 
11.1 Leidend schrijven 
Voor onze woningen hebben we ook een beng berekening gemaakt. In deze berekening is te zien 
welke installaties we nodig hebben. Ook is te zien welke andere materialen we gaan toepassen en 
welke eigenschappen erbij horen. Aan de hand van de beng berekening hebben we onze woningen 
zo nodig aangepast zodat ze aan de eisen van de beng voldoen.  
 

11.2 Maisonnette woningen 
De BENG berekeningen staan in de bijlagen (Bijlage 1, Bijlage 2 & 
Bijlage 3). Het energielabel dat we verkregen hebben is een A++++ 
woning, dit is extreem energiebesparend dus!! Daarnaast voldoet de 
berekening ook aan de andere eisen die gesteld zijn vanuit de BENG 
eisen.  
 
 

11.3 Verplaatsbare units 
In de BENG berekening is rekening gehouden met 1 unit (3,5 
meter bij 7 meter). 
In de wanden en vloer hebben wij Gutex isolatie Rc; 6,67 
aangehouden. Op het dak ligt ook tussen het regelwerk de Gutex 
isolatie ook ligt er op het dak PIR-isolatie van 30mm om een warm 
dak te creëren.  
 
De installaties die wij hebben toegepast zijn de NIBE-ventilatie Lucht/water combi warmtepomp, 
F470 – 066174 warmtepomp, Hamwells ventilatie, WTW-douche en Solarge zonnepanelen DUO. 
 
 

11.4 Tweegezinswoning 
Voor onze woning hebben we ook een BENG berekening gemaakt. In 
de berekening hebben we de verschillende installaties, constructies en 
verbindingen vermeld. Als uitkomst van de berekening hebben wij een 
A++++ woning en zoals je verder in de afbeelding kan zien voldoet de 
woning verder aan alle eisen. De gehele documentatie sturen we als 
een bijlage mee zodat je er nog een keer doorheen kan lezen  
 
Conclusie van onze BENG berekening: 

- We hebben zonwering nodig 
- Zonnepanelen ook aan de andere kant van het dak 
- Mechanische ventilaties met een natuurlijke toevoer 
- Warmte pomp nodig 
- Verder de woning verduurzamen met de verschillende materialen die we genoemd hebben 
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12 CO2 -reductie 
12.1 Leidend schrijven 
Voor onze concepten hebben we een CO2 berekening gemaakt, hieruit wordt bekend hoeveel CO2 
onze concepten opslaan. Iedereen kent tegenwoordig het CO2 probleem in de wereld wel, doordat er 
door bedrijven veel CO2 uitgestoot wordt warmt de aarde op. Om dit probleem tegen te gaan willen 
wij zoveel mogelijk materialen in onze concepten toepassen die veel CO2 opslaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierboven staat een tabel van de C uitstoot van 1 betonnen woning. Dit bedraagt 8000kg CO2 
uitstoot. Ons nieuwe concept laten we het betonnen casco staan. Dit stoot dus geen CO2 meer uit. 
Het nieuwe deel van het project maken we van hout. Hout neemt Co2 op, en hiermee reduceren we 
het CO2 uitstoot. Het bouwproject neemt 118 ton CO2 op. Die 118 ton geld voor 2 staande woningen. 
Als je met de tabel hierboven ook 2 woningen rekent, heb je een uitstoot van 16 ton CO2. Als je het 
dan berekent nemen twee woningen totaal 102 ton Co2 op (voor 1 woning 56 ton). Een gemiddelde 
woning heeft CO2 opslag van 28 ton. Dat betekent dat ons concept het dubbele opslaat in CO2.  
 
Hieronder staat de berekening van het project over de CO2 opname. De berekening geld voor 2 
bestaande betonnen woningen. 
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13 Conclusie 
In ons verslag is naar voren gekomen dat wij relatief duur zijn in het maken van ons ontwerp een 
gemiddelde vrijstaande woning kost 700 euro per m3. Wij zitten hier relatief ver boven of onder. Dit 
heeft ook te maken met welke materialen wij hebben toegepast. Een aantal materialen zijn 
duurzaam of is een relatief nieuw product waardoor de kosten oplopen. Ook lopen de kosten op 
omdat er een aantal dingen veel manuren nodig heeft. De uitwerking van de begroting per project 
staat in de bijlage.  
 
In het programma van eisen hebben wij de eisen verwerkt die onze opdrachtgever heeft gesteld en 
Smart Circulair. Wij hebben al deze punten verwerkt in ons project.  
 
Opbrengsten na afschrijving is naar voren gekomen dat vele materialen goed te hergebruiken zijn 
nadat er een onderdeel gesloopt wordt. Ook kunnen er hele elementen makkelijk verplaatst worden 
en elders neergezet worden.  
 
Bij de certificeringen hebben wij voornamelijk gekeken naar keurmerken die kijken op duurzaamheid 
en werkomstandigheden werknemers. Ook hebben wij er voornamelijk gekeken dat wij grote 
certificeringen gebruiken waardoor wij een bredere groep kunnen pakken bijvoorbeeld het kopen 
van hout.  

In de constructieberekening hebben wij in onze bouwtekeningen verwerkt hoe de afloop van de 
constructie zijn en welke materialen worden toegepast in de constructie. Om een precies beeld te 
krijgen van de constructieberekening zou een constructeur naar de woningen moeten kijken. 

In de Beng berekening is naar voren gekomen dat de woningen ruimschoots voldoen aan de eisen. 
De uitgebreide berekening van de Beng berekeningen van onze projecten staan in de bijlage.  



RAPPORTAGE  
HORIZON SMART CIRCULAIR 

21 | P a g i n a  
Auteurs:  Peter Bakkenes, Mark Codée & Ryan van Est 
Titel:   Haalbaar en Opschaalbaar 
Datum:  25 mei 2022 

 

14 Bronnen en bijlagen 
14.1 Bronnenlijst 

 https://www.groenebouwmaterialen.nl/houtvezelisolatie-gutex-
thermoflex.html?id=212197275&quantity=1 

 
 https://www.installatievakwinkel.nl/nibe-ventilatie-lucht-water-combi-warmtepomp-f470-

066174?utm_campaign=duurzaam-warmtepompen-warmtepomp-
ventilatie&utm_content=Nibe&utm_source=vergelijk&utm_medium=cpc&utm_term=[34672-
30520464644][6d3db36d-21aa-48c7-ba47-d938f2a70529] 

 
 https://www.isolatiemateriaal.nl/pir/pir-2-zijdig-aluminium/pir-2-zijdig-aluminium-1200x600x30mm-

rd136-16plpak-1152-m2?gclid=CjwKCAjw4ayUBhA4EiwATWyBrjAFf963rEXcD9UlznzorYM4h6UPfbQ-
OSIEKV0ey7EwDd3kI4J_phoCUNUQAvD_BwE 

  
https://www.pontmeyer.nl/hout/c/PON_COM_200?gclid=Cj0KCQjw5-
WRBhCKARIsAAId9FklEtd7kbMR4Zv4VBrhD8CR4IRCb4k5jyBKpRAcG1BShUmMgO7mDVkaAt-
oEALw_wcB 
 
https://app.uniec3.nl/Project/78790/Berekening/510361/Constructies/3559befd-01ce-4bfd-ba25-
8ed7994518fd/ 

 https://solarge.com/producten/solarge-duo 
 376911.pdf (omgevingsweb.nl) 

 

14.2 certificating en hergebruik 
 https://www.eco-logisch.nl/kennisbank-Milieu-keurmerken-129  
 https://keurmerkenwijzer.nl/keurmerken/dubokeur/  
 http://www.allesduurzaam.nl/keurmerken/keurmerken_item/t/der_blaue_engel  
 https://keurmerkenwijzer.nl/keurmerken/fsc-100-

hout/#:~:text=FSC%20(Forest%20Stewardship%20Council)%20is,uit%20verantwoord%20beh
eerde%20bossen%20komt 

 https://pefc.nl/certificering/ondernemers/  
 https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/wat-is-cradle-to-cradle 

 

 

  


