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Sinds 1979 betrouwbaar als adviseur voor een duurzame omgeving 

W/E adviseurs zet zich in voor opdrachtgevers die streven naar een duurzame ontwikkeling van de gebouwde 

omgeving. We onderhouden duurzame relaties met overheden, vastgoedbeheerders, ontwikkelaars, corporaties, 

architecten en kennisinstituten. W/E is voor hen een meedenkende en kritische partner. 

Ons werkterrein is breed en strekt zich uit van planadvies, onderzoek en instrumentontwikkeling tot beleid en 

implementatie. Plannen maken, kennis inbrengen, onderzoek doen, instrumenten ontwikkelen, beleid 

vormgeven en mensen motiveren. Onze inhoudelijke expertise stemmen we voortdurend af op de behoeften en 

ontwikkelingen in de markt. Zo blijven wij scherp en u ook 
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Voorwoord 

Wat is er nu belangrijker; het reduceren van het energiegebruik of van het verminderen van het 

materiaalgebruik? Iedereen die bij nieuwbouw of renovatie van een gebouw hiervoor de 

berekeningen maakt, loopt aan tegen dit dilemma. Door meer isolatie, toepassing van een 

warmtepomp of pv-panelen op het dak blijkt de energieprestatie conform de EPG- berekening te 

verbeteren, maar de milieuprestatie volgens de MPG-berekening juist slechter te worden. Wat is nu 

vanuit duurzaamheidsoogpunt de juiste  beslissing? 

 

De Topsector Energie heeft een tweejarig project ondersteund dat beoogde om hierop een 

antwoord te geven: de berekening van de duurzaamheidsprestatie ofwel de DPG. In deze berekening 

wordt over de levensduur van een gebouw de totale milieubelasting bepaald, gebruikmakend van de 

breed geaccepteerde LCA-methodiek. De DPG maakt het mogelijk om bij schijnbare 

tegenstrijdigheden toch een optimale keuze te maken. 

 

Vanuit de Meerjarenafspraken (MJA's) voor HBO's en voor universiteiten ontstond belangstelling 

voor deze methodiek en de toepassingsmogelijkheden bij onderwijsgebouwen. Geeft de methodiek 

inderdaad de beloofde inzichten en hoe pakken deze uit voor deze categorie gebouwen? Om hier 

inzicht in te krijgen is aan WE-adviseurs  opdracht gegeven om vier recent gerealiseerde, duurzame 

onderwijsgebouwen door te rekenen. Het zijn twee gebouwen voor het HBO en twee voor het 

universitair onderwijs, in beide gevallen een nieuwbouwproject en een renovatie van een bestaand 

gebouw. 

 

De resultaten zijn in mijn ogen zeer verhelderend en ondersteunen een optimale besluitvorming. 

Daarbij wordt ook aandacht besteed aan actueel overheidsbeleid dat streeft naar een 100% 

circulaire economie in 2050. De resultaten zijn daardoor niet alleen interessant voor alle betrokken 

MJA-partijen, maar evenzeer voor het Rijksbeleid dat zowel gericht is op een energieneutrale 

gebouwde omgeving als op een bouwsector die geheel circulair moet worden. 

 

Hans Korbee 

Programma adviseur RVO.nl 
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Samenvatting en conclusies 

Van beleid naar praktijk 

In de Rijksbrede visie Circulaire Economie is ‘de bouw’ als één van de vijf pijlers genoemd. Naast de 

uitputting van grondstoffen speelt bij circulariteit ook de aantasting en verontreiniging van het milieu, 

in het bijzonder door de uitstoot van CO2 bij de productie en transport van bouwmaterialen en –

producten. Naarmate gebouwen efficiënter omgaan met energie voor verwarming, koelen, ventilatie 

en verlichting neemt het aandeel van bouwmaterialen aan de CO2-belasting door gebouwen toe. In de 

praktijk leidt dit tot een dilemma: wat is de juiste keuze? 

 

Om prestatie-eisen te stellen aan het energie- en materialengebruik van gebouwen zijn apart voor 

energie en voor materialen methoden beschikbaar; respectievelijk de EPG en de MPG. In het TKI-

Energo project KIEM (“Kwaliteit door Integrale evaluatie van Energie en Milieu”) is een aanpak 

ontwikkeld om de resultaten van EPG en MPG te combineren tot één geaggregeerde indicator, de 

DuurzaamheidsPrestatie van Gebouwen, afgekort DPG. De ontwikkelde methodiek is dus geen nieuwe 

methode, die in de plaats moet komen van EPG en MPG. De methode gebruikt de resultaten van EPG 

en MPG op een wetenschappelijke verantwoorde en consistente wijze om inzicht te geven in de 

integrale milieueffecten van bouwkundige en installatietechnische oplossingen.  

 

DPG = MPG + EPG* 

Waarin: 

DPG DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen S€/m
2
bvo] 

MPG Materiaalgebonden milieuPrestatie Gebouwen [S€/m
2
bvo] 

EPG* Energiegebonden milieuPrestatie Gebouwen [S€/m
2
bvo], berekend uit 

energieverbruikscijfers volgens EPG 

 

De MPG geeft de milieu-impact van de materialen 

in het gebouw over de gehele levensloop, dus 

inclusief winning, materiaalproductie, realisatie, 

onderhoud, sloop, hergebruik en afvalverwerking. 

De EPG* geeft de milieu-impact weer als gevolg 

van het energiegebruik tijdens de gebruiksfase van 

het gebouw.  

De DPG is ingebouwd in de software GPR Gebouw, 

en daarmee te gebruiken als hulpmiddel om te 

onderzoeken welke ontwerpkeuzes bijdragen aan 

de minimalisering van de milieubelasting van 

gebouwen bij nieuwbouw en renovatie. 

 

Onderwijsgebouwen 

Omdat de MPG en in het bijzonder de DPG nieuw is, is er bij de MJA-partijen voor het HBO en 

universitair onderwijs behoefte aan meer inzicht in de methode, de toepasbaarheid ervan en de 

resultaten. In dit onderzoek is dit gedaan voor 2 recent gerenoveerde en 2 nieuwe gebouwen. In 

hoofdstuk 2 is een korte beschrijving van deze gebouwen opgenomen. 
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Voor deze 4 gebouwen zijn berekeningen gemaakt met GPR Gebouw, in het bijzonder toegespitst op 

de DPG als resultaat van energie- en materiaalgebruik in de gehele gebouwlevensloop. Om de 

gebouwen niet alleen onderling te vergelijken zijn ook de resultaten opgenomen van de referentie 

onderwijsgebouwen van GPR Gebouw voor zowel nieuwbouw (2016) als bestaand (1970).  

 

Integrale milieubelasting door energie- en materiaalgebruik 

De resultaten van de 4 gebouwen met de referenties zijn in grafieken weergegeven, uitgesplitst naar 

energie- en materiaalgebruik. De DPG-score geeft een indicatie van de milieubelasting en dus geldt: 

hoe lager, hoe beter. 

 

 

Grafiek: DPG scores Energiegebruik, Materiaalgebruik en Energie & Milieu (totaal) 

 

 I/O-KUN EA RUG Ref nw HG TUE AHK Ref bs

E-gebruik 0,74 -1,13 1,45 0,55 3,31 7,86

M-gebruik 0,54 0,87 0,40 0,41 0,18 0,32

totaal 1,28 -0,26 1,85 0,96 3,49 8,18
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Conclusie is dat de 4 onderzochte gebouwen beter scoren op de integrale prestatie dan de referenties 

waarmee ze zijn te vergelijken. Voor gebouwen met een relatief hoog energiegebruik is dit dominant 

op de integrale milieuprestatie. Bij gebouwen die richting energieneutraal gaan of zelfs 

energieleverend zijn gaat is de milieubelasting van het materiaalgebruik bijna even groot of zelfs 

groter dan als gevolg van het energiegebruik.  

Broeikaseffect door energie- en materiaalgebruik 

Eén van de elf milieueffecten van de DPG is het broeikaseffect dat voor klimaatverandering zorgt. In de 

volgende grafiek is ingezoomd op de bijdrage aan het broeikaseffect van de zes gebouwen (in kg CO2 

equivalent m2 BVO/jaar). Ook hier geldt: hoe kleiner het getal, hoe beter de prestatie. Het beeld van 

de prestaties en de onderlinge verhoudingen is vergelijkbaar met dat van de DPG-score. Opvallend is 

dat de Energy Academy op energie en materialen samen een negatieve score heeft. Het gebouw is 

vanuit de klimaatproblematiek gezien feitelijk vergelijkbaar met een boom! 

 

 

Grafiek: Broeikasgasemissie Energiegebruik, Materiaalgebruik en Energie & Milieu (totaal) 

 

Circulariteit van onderwijsgebouwen 

Tenslotte is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid om de circulariteit van gebouwen te 

kwantificeren. Circulariteit speelt momenteel helaas nog nauwelijks een rol bij aanbestedingen en 

gunningen voor nieuwbouw of renovatie van gebouwen. Knelpunt is dat het juridisch lastig wordt 

gevonden, omdat circulariteit moeilijk meetbaar is. Het zo goed als mogelijk kwantificeren van 

circulariteit is daarom van essentieel belang om dit onderwerp op de agenda te krijgen in de bouw- en 

vastgoedwereld.  

Voor een eerste aanzet tot een methode om circulariteit van gebouwen te kwantificeren zijn de 

doelen van de circulaire economie en de door het Planbureau voor de Leefomgeving opgestelde 

prioriteitsvolgorde in strategieën zijn als vertrekpunt gebruikt. Van daaruit zijn hoofdstrategieën en 

parameters opgesteld om beoordelingscriteria te bepalen. In hoofdstuk 4 is het schema opgenomen 

met deze opzet, waarin ook de relatie is gelegd met de twee grote beleidsthema’s Klimaatverandering 

en uitputting Grondstoffen.  

 

 I/O-KUN EA RUG Ref nw HG TUE AHK Ref bs

E-gebruik 8,30 -12,68 16,37 6,21 37,33 95,25

M-gebruik 4,37 6,68 3,85 3,17 1,53 3,13

totaal 12,67 -5,99 20,22 9,38 38,86 98,38
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Tabel: Resultaten CirculariteitsPrestatie Gebouw(CPG)  van 6 onderwijsgebouwen 

 

De tabel toont de resultaten van de berekening van de circulariteit van de 4 onderzochte 

onderwijsgebouwen naast de 2 referenties. Op een schaal van 1 tot 10 scoren de nieuwe gebouwen 

een punt hoger dan de referentie. De gerenoveerde gebouwen scoren 1 tot ruim 2 punten hoger dan 

de referentie. Onderling ontlopen de 4 gebouwen elkaar niet veel meer dan 1 punt, waarbij het  

gerenoveerde  Hoofdgebouw van de TU Eindhoven het beste scoort. Positief onderscheidend zijn het 

behoud van bestaande fundering en casco, het hergebruik van producten, de goede materiaal- en 

energieprestatie (DPG), en de aan de goede gebouwkwaliteit gekoppelde levensduurverwachting. 

Een eerste aanzet van een methode van kwantificering van circulariteit is gemaakt, toegepast en 

breder te gebruiken! Ervaringen vanuit het gebruik helpen om circulariteit op een hoger plan in te 

kunnen zetten bij opgaven voor nieuwbouw en renovatie.  

Kanttekening bij resultaten 

Voor het maken van de DPG berekening is gebruik gemaakt van beschikbaar materiaal, waaronder 

MPG berekeningen. Bij het gebruik van de beschikbare MPG-berekeningen van de gerenoveerde 

gebouwen is gebleken dat de gehanteerde benaderingswijze voor BREEAM NL (MAT1) anders is dan 

formeel zou moeten. Er is namelijk alleen het materiaalgebruik vanaf het moment van renoveren in 

rekening gebracht. In het addendum op de Bepalingsmethode gericht op renovatie en transformatie 

staat een methodische aanpak beschreven die uitgaat van de gehele levensloop van gebouwen. Dat 

betekent dat ook de periode dat het gebouw er al staat moet worden beschouwd in de berekening 

van de MPG. Het is wenselijk dat de wijze waarop de wijze van maken van de MPG-berekening wordt 

geharmoniseerd in Nederland. 

Aanbevelingen voor vervolg 

Ervaringen vanuit het gebruik van de ontwikkelde methodiek om circulariteit van gebouwen meetbaar 

te maken kunnen helpen om circulariteit praktisch in te kunnen zetten bij opgaven voor nieuwbouw 

en renovatie. De methodiek kan verder worden verbeterd met als streven er een landelijk 

geaccepteerde methodiek van te maken die ook voor gunningstrajecten wordt toegepast.  

 

In het TKI-KIEM onderzoek is geconcludeerd dat een aantal aspecten van met name warmte-

opweksystemen nog onvoldoende goed in beeld is gebracht voor de MPG-berekening. Er is nader 

onderzoek nodig om die hiaten op te lossen met als doel een gelijk speelveld voor verschillende 

systemen te creëren.  

 

             

Samenvatting resultaten 6 gebouwen

Gebouw-> ref I/O KUN EA RUG ref HG TUE AHK

Circulariteitsprestatie gebouw - CPG 6,4 7,5 7,5 5,5 7,8 6,7

1 Benut beschikbare materialen en producten 6,2 7,0 6,2 6,2 7,8 8,2

2 Gebruik hernieuwbaar grondstoffen 6,2 7,1 7,9 6,2 7,2 6,2

3 Minimaliseer  de milieuimpact tijdens de cycli 7,7 8,1 10,0 3,1 8,7 6,1

4 Creëer voorwaarden voor lange cycli 6,3 8,1 7,7 5,6 8,3 7,0

5 Creëer voorwaarden voor gebruik in toekomstige cycli 6,0 7,2 6,0 6,0 7,2 6,0

Nieuwbouw Bestaand
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 Inleiding 1

In de Rijksbrede visie Circulaire Economie is ‘de bouw’ als één van de vijf pijlers genoemd. Naast de 

uitputting van grondstoffen speelt bij circulariteit ook de aantasting en verontreiniging van het milieu, 

in het bijzonder door de uitstoot van CO2 bij de productie en transport van bouwmaterialen en –

producten. Naarmate gebouwen efficiënter omgaan met energie voor verwarming, koelen, ventilatie 

en verlichting neemt het aandeel van bouwmaterialen aan de CO2-belasting door gebouwen toe. Om 

prestatie-eisen te stellen aan het energie- en materialengebruik van gebouwen zijn apart voor energie 

en voor materialen methoden beschikbaar; respectievelijk de EPG en de MPG.  

Vanuit de Topsector Energie is het project TKI-KIEM ondersteund. In dit project is een methode 

ontwikkeld, getoetst en opgeleverd die de MPG en EPG integreert tot éen prestatie; de 

DuurzaamheidsPrestatie van Gebouwen, afgekort DPG. De DPG maakt het mogelijk om de totale 

milieubelasting, en ook de totale CO2-uitstoot, gedurende de gehele levensduur van een gebouw te 

berekenen. De DPG is ingebouwd in de software GPR Gebouw, en daarmee geschikt als hulpmiddel om 

te onderzoeken welke ontwerpkeuzes bijdragen aan de minimalisering van deze milieubelasting. 

 

 

Omdat de MPG en in het bijzonder de DPG nieuw is, is er bij de MJA-partijen voor het HBO en 

universitair onderwijs behoefte aan meer inzicht in de methode, toepasbaarheid en resultaten. Bij 

voorkeur aan de hand van concrete, herkenbare situaties en gebouwen. In dit onderzoek is dit gedaan 

voor 4 recent gerenoveerde (2) en nieuwe gebouwen (2).  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is een korte beschrijving van deze gebouwen opgenomen. 

Onbekend maakt onbemind, en om daar wat aan te veranderen is in hoofdstuk 3 een toelichting op de 

Duurzaamheidprestatie Gebouwen (DPG). Vervolgens beschrijven we de resultaten van berekeningen 

die voor de 4 geselecteerde gebouwen zijn gemaakt met GPR Gebouw, in het bijzonder toegespitst op 

de DPG als resultaat van energie- en materiaalgebruik in de gehele levensloop.  

In hoofdstuk 4 beschrijven we een verkenning naar de relatie tussen DPG- en GPR Gebouw resultaten 

van de 4 gebouwen en de doelen van de circulaire economie. Komen maatregelen die bijdragen aan 

circulariteit tot hun recht in de uitgevoerde DPG-berekening en hoe groot zijn de kwantitatieve 

effecten? Een eerste aanzet tot kwantificering van circulariteit! 

In de bijlagen zijn een uitgebreidere beschrijving van de DPG methodiek en een voorbeeld van een 

GPR Gebouwberekening (Energy Academy) opgenomen. 
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 Beschrijving pilotgebouwen 2

Met RVO is een selectie gemaakt van recent gerenoveerde en nieuwe gebouwen voor het HBO en 

universitair onderwijs, uit een groslijst van gebouwen die in het kader van MJA bij RVO bekend zijn. Er 

is gekozen voor spreiding over nieuw en gerenoveerd, en over het HBO en universitair onderwijs. Ook 

is om pragmatische redenen gezocht naar gebouwen waarvan voldoende materiaal beschikbaar om 

zowel de EPG- als de MPG-berekening efficiënt te kunnen maken. Het resultaat: 

 

 Nieuw Gerenoveerd 

 

HBO Faculteit I/O-gebouw Nijmegen Amsterdamse Hogeschool voor de 

Kunsten 

Universitair Energy Academy, Rijksuniversiteit 

Groningen 

Hoofdgebouw TU Eindhoven 

 

 

2.1 Nieuwbouw I/O-gebouw, Nijmegen 

 

Het I/O-gebouw is het nieuwe onderkomen van de Faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen (HAN). I/O is bij oplevering het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland.  

Een voortreffelijke score op de Milieu-Index Gebouw (MIG: 283), een energielabel A+++ en een 

gunstige Energieprestatiecoefficiënt (EPC: 0,219) getuigen hiervan. Voor de score is alleen gerekend 

met wat er in en op het gebouw zelf wordt opgewekt. De uiterlijke verschijningsvorm is bepaald vanuit 

de duurzaamheidsaspecten en met respect voor de omliggende bebouwing. 

Bronnen:  

http://www.liag.nl/assignments/item15/  

http://specials.han.nl/themasites/nieuwbouweducatie/ 

http://www.liag.nl/assignments/item15/
http://specials.han.nl/themasites/nieuwbouweducatie/
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2.2 Nieuwbouw Energy Academy, Rijksuniversiteit Groningen 

 

Het nieuwe, ambitieuze gebouw voor de Energy Academy is een nieuw topinstituut waarin 

bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap gezamenlijk werken aan onderzoek en innovatie op 

energiegebied. Om de extreem duurzame energie-uitgangspunten te kunnen realiseren heeft het een 

bijzondere bouwvorm met groot zonnepanelen dak gekregen. Het bouwwerk van bijna 15.000 m2 met 

BREEAM-niveau ‘Outstanding’ is in oktober 2016 opgeleverd op de Zernike Campus Groningen. 

Bronnen:  

http://www.rug.nl/groundbreakingwork/projects/eae/  

http://www.broekbakema.nl/actueel/#actueel-3137 

 

2.3 Renovatie hoofdgebouw TU Eindhoven – de Atlas 

 

Door optimaal hergebruik te combineren met state-of-the-art materialen wordt het stoere TU/e 

hoofdgebouw uit de jaren zestig getransformeerd tot een transparant en energiezuinig 

universiteitsgebouw. Het openen van de laagbouw, zowel richting de hoogbouw als naar buiten toe, 

maakt het gebouw tot een uitnodigende entree voor de TU/e campus en een etalage voor innovatie 

en techniek. 

Onderwijs en onderzoek komen bij elkaar rond een opvallende trappartij die omhoog zigzagt tot op 

het dak. Langs de trap zijn diverse zalen en ontmoetingsplekken gegroepeerd. De studie- en 

werkruimtes in de hoogbouw worden ruim voorzien van daglicht door de nieuwe ultra-isolerende 

glazen vliesgevel met karakteristieke parallelle uitzetramen. 

http://www.rug.nl/groundbreakingwork/projects/eae/
http://www.broekbakema.nl/actueel/#actueel-3137
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Na de lopende renovatie is het Hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven het meest 

duurzame onderwijsgebouw ter wereld. Het ontwerp van het gebouw krijgt de hoogste BREEAM-score 

ooit voor dit type gebouwen (93,86). BREEAM is de meest gebruikte methode voor het meten van de 

duurzaamheid van gebouwen, die wereldwijd al is toegepast op 250.000 gebouwen. 

Bronnen: 

http://teamv.nl/project/hoofdgebouw-tue/  

https://www.tue.nl/universiteit/nieuws-en-pers/nieuws/26-09-2016-hoofdgebouw-na-renovatie-s-

werelds-duurzaamste-onderwijsgebouw/  

 

2.4 Renovatie Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 

 

In 2015 betrok de Reinwardt Academie het gebouw aan het Hortusplantsoen, waar voorheen de 

Academie voor Beeldende Vorming was gehuisvest. Het AHK-gebouw is op een duurzame manier 

gerenoveerd. Voor de renovatie en uitbreiding van het gemeentelijk monument aan het 

Hortusplantsoen ontving de AHK het BREEAM very good ontwerpcertificaat.  

Een gecertificeerd aspect van de renovatie is het nieuw geplaatste sheddak - of zaagtanddak - 

waarvoor zink en vooral hout met het FSC-keurmerk gebruikt is. Hierop zijn zonnepanelen (pv-cellen) 

geplaatst. Ook besteedden de architecten in hun ontwerp veel aandacht aan gezonde 

werkomstandigheden. Een voorbeeld hiervan is de toepassing van veel glas en vides met een optimale 

daglichtwerking als resultaat. Het academiegebouw beschikt over een gebalanceerde ventilatie met 

warmteterugwinning waardoor vooral de onderwijsruimten, zowel in de zomer als in de winter, 

worden voorzien van een continue frisse en verse luchtstroom. Verder is er een energiezuinige lift en 

waterbesparend sanitair. In de fundering van de nieuw gebouwde derde etage is beton gebruikt van 

gerecycled natuursteengranulaat (haksel).  

Bron: 

http://www.ahk.nl/de-ahk/duurzaamheid/duurzame-renovatie/  

 

  

http://teamv.nl/project/hoofdgebouw-tue/
https://www.tue.nl/universiteit/nieuws-en-pers/nieuws/26-09-2016-hoofdgebouw-na-renovatie-s-werelds-duurzaamste-onderwijsgebouw/
https://www.tue.nl/universiteit/nieuws-en-pers/nieuws/26-09-2016-hoofdgebouw-na-renovatie-s-werelds-duurzaamste-onderwijsgebouw/
http://www.ahk.nl/de-ahk/duurzaamheid/duurzame-renovatie/
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 Duurzaamheidprestatie Gebouwen (DPG) 3

3.1 DPG = MPG + EPG* 

In het TKI-Energo project KIEM (“Kwaliteit door Integrale evaluatie van Energie en Milieu”) is in een 

breed consortium gezocht naar een aanpak om de resultaten van EPG en MPG te combineren tot één 

geaggregeerde indicator, de Duurzame Prestatie van Gebouwen (DPG). De ontwikkelde methodiek is 

dus geen nieuwe methode, die in de plaats moet komen van EPG en MPG, maar een methode om de 

resultaten van EPG en MPG op een wetenschappelijke verantwoorde en consistente wijze te 

gebruiken. 

Omdat we de totale milieuprestatie willen waarderen, ligt het voor de hand om voor de 

systeemgrenzen, bepalingsmethode en functionele eenheid zo veel mogelijk aan te sluiten bij de MPG 

methode, omdat deze al is gebaseerd op de LCA methodiek voor integrale evaluatie van 11 

milieueffecten van producten. Met deze keuze garanderen we dat een breed scala aan milieuthema’s 

binnen zeer ruime systeemgrenzen in de evaluatie wordt betrokken. Afschuiving van milieueffecten 

van de gebruiksfase naar de productie-, bouw- of sloopfase, of afschuiving van effecten op 

klimaatverandering naar toxiciteit kan hiermee worden vermeden. 

De keuze voor de MPG-methode als basismethode voor de DPG betekent dat EPG-resultaten zo goed 

mogelijk moeten worden omgerekend naar impactscores die consistent zijn met de MPG methode.  

Als we de impactscore van energiegebruik, op basis van EPG-resultaten, weergeven als EPG*, dan 

kunnen we stellen dat: DPG = MPG + EPG* 

Waarin: 

DPG DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen S€/m
2
bvo] 

MPG Materiaalgebonden milieuPrestatie Gebouwen [S€/m
2
bvo] 

EPG* Energiegebonden milieuPrestatie Gebouwen [S€/m
2
bvo], berekend uit energieverbruikscijfers 

(gas, elektra, warmte) volgens EPG 

 

De MPG geeft de milieu-impact van de materialen in het gebouw, inclusief winning, 

materiaalproductie, gebouwconstructie, onderhoud, sloop en afvalverwerking. En de EPG* geeft de 

milieu-impacts weer als gevolg van het energiegebruik tijdens de gebruiksfase van het gebouwa. 

Voor de omrekening van EPG resultaten naar een EPG* score maken we gebruik van milieu-impact 

factoren voor de belangrijkste (finale) energiedragers die de EPG onderscheidt:  

EPG* = (Energieverbruik drager1 * IF1) + (Energieverbruik drager2 * IF2) + (Energieverbruik 

drager3 * IF3) + …. 

waarbij drager 1, 2 en 3 de verschillende energiedragers zijn die voor het finale energieverbruik van 

een gebouw worden ingezet, bijvoorbeeld elektriciteit, aardgas, externe warmte.  

De Impactfactoren IF1, IF2, IF3 geven de impactfactor per eenheid energie voor een bepaalde 

energiedrager weer, dit is een factor waarin de milieu-impact van de winning, omzetting en distributie 

van die energiedrager worden verrekend.  

Het is belangrijk om te realiseren dat deze impactfactoren twee bijdragen kunnen omvatten: 

1. IFextern, de milieu-impacts die optreden door activiteiten buiten de grenzen van het gebouw. Dit wil 

zeggen, alle impacts veroorzaakt door de winning, conversie en distributie van de energiedrager 

tot aan de voordeur (energiemeter) van het gebouw. Hierin moeten in principe ook de impacts 

                                                                 

a Preciezer geformuleerd: de EPG omvat de energiegebruiken voor verwarmen, koelen, warmwaterbereiding etc. in de 

gebruiksfase. Het energiegebruik voor onderhoudswerkzaamheden en ook  energiegebruiken buiten de gebruiksfase  vallen 

onder de MPG. 
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van materialen voor de distributienetwerken en andere kapitaalgoederen buiten het gebouw 

worden meegenomen. (zie bijv. fig 3, bijlage 2, voor impacts van elektriciteit). 

Omdat deze activiteiten niet beïnvloedbaar zijn voor de ontwerper of gebruiker van het gebouw 

hanteren we voor IFextern generieke waarden (maar wel verschillend per energiedrager).  

2. IFintern, de milieu-impacts veroorzaakt door energie-omzettingsprocessen binnen het gebouw, 

bijvoorbeeld bij de verbranding van aardgas in een verwarmingsketel (zie fig. 4, bijlage 1, voor 

impacts van energiedrager aardgas).  

Omdat deze impactfactor samenhangt met de keuze van het verbrandingstoestel heeft de 

ontwerper of gebruiker van het gebouw hier invloed op. Het hanteren van een generieke waarde 

voor IFintern is dus minder wenselijk.  

Toegespitst op gastoestellen kan de IFintern per type ketel verschillen door: 

a. verschil in omzettingsrendement van gas naar warmte; 

b. ander verschil in verbrandingsemissie, bijv. NOx-emissie, onafhankelijk van het 

omzettingsrendement. 

De rendementsfactor is eenvoudig mee te nemen omdat die tot uitdrukking komt in het aantal m
3
 

gas dat geconsumeerd wordt voor het gebouw. Verschillen in verbrandingsemissies echter, zijn 

niet of nauwelijks bekend, deze kunnen per keteltype bekend worden gemaakt door producenten 

van verwarmingstoestellen. Maar op dit moment is het dus nog lastig om een IF intern vast te stellen 

die rekening houdt met de verschillen in emissies per ketel, anders dan veroorzaakt door 

rendementsverschillen. 

Bovenstaande impactfactoren moeten afzonderlijk moeten worden vastgesteld per energiedrager, die 

in de EPG-methode wordt onderscheiden. 

In bijlage 1 is een uitgebreidere beschrijving van de DPG methodiek opgenomen. 

3.2 DPG in GPR Gebouw  

GPR Gebouw is een landelijk erkende en 

veel gebruikte methodiek voor het meten 

en bespreken van duurzaamheid in de 

gebouwde omgeving. Het is een brede 

benadering van duurzaamheid, met naast 

thema's energie en milieu, ook een 

beoordeling van gezondheid, 

gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. 

GPR Gebouw is sinds 1995 in ontwikkeling 

en wordt vanaf 2004 breed in Nederland 

toegepast door overheden en 

commerciële partijen. De webbased 

software is snel en vriendelijk in het 

gebruik. Het resultaat is een rapportcijfer 

per thema (1 tot 10). De software is 

geschikt voor nieuwbouw en bestaande 

bouw. Bij de bestaande bouw wordt de huidige situatie en de situatie na een ingreep beoordeeld.  

De kracht van de software zit in de snelheid en eenvoud van een berekening. GPR Gebouw is zowel 

geschikt als ontwerphulpmiddel in vroege ontwerpstadia als voor het maken van gedetailleerde 

berekeningen voor een bouwaanvraag. GPR Gebouw is prestatiegericht, werkt snel en efficiënt en is 

bruikbaar in aanbestedingstrajecten, voor MIA-aanvragen en in het algemeen om milieubewuste 

keuzes te maken. 

DPG 
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De basis voor GPR Gebouw is een uitgesproken visie: duurzaam bouwen is het creëren van een 

gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en een laag mogelijke milieubelasting. De 

thema's energie en milieu bevatten een beoordeling van de milieubelasting van energie-, water- en 

materiaalgebruik. Binnen deze twee thema’s zijn de energieprestatie en de milieuprestatie een 

subthema.  

Het resultaat van een GPR Gebouw berekening, rapportcijfers op de thema’s, is de volgende figuren te 

zien. Links de ‘normale’ weergave, rechts de weergave met een berekening volgens DPG-methodiek. In 

de laatste figuur zijn de rapportcijfers voor energie en milieu samengevoegd.  

 

 

Ook op de onderliggende subthema’s zijn resultaten in de vorm van rapportcijfers beschikbaar. Als we 

inzoomen op Energie & Milieu dan is zichtbaar dat de Energieprestatie en de Milieuprestatie zijn 

samengevoegd in de DuurzaamheidsPrestatie. 

 

 

Rapportcijfers op subthema’s van Energie & Milieu 

 

Andere resultaten van GPR Gebouw berekeningen zijn de DPG- en de klimaat-monitor, die 

respectievelijk de bijdrage van energie- en materiaalgebruik op 11 geaggregeerde milieueffecten en op 

alleen broeikaseffect tonen.  

 

 

DPG –monitor: bijdrage van energie- en materiaalgebruik op 11 geaggregeerde milieueffecten 
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Klimaat-monitor: bijdrage van energie- en materiaalgebruik op broeikaseffect  
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3.3 DPG van Nieuwbouw I/O-gebouw, Nijmegen 

 

 

GPR scores op de traditionele 5 thema’s  

 

 

GPR scores met Energie & Milieu samengevoegd volgens DPG-methodiek 

 

 

 

DPG –monitor: bijdrage van energie- en materiaalgebruik op 11 geaggregeerde milieueffecten 
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Uit het taartdiagram blijkt dat de installaties ongeveer 1/3 van de totale milieubelasting veroorzaken. 

Daarnaast vallen de vloeren (massief beton in ’t werk gestort) op met bijna ¼ van de totale 

milieubelasting.  

 

 

 

Klimaat-monitor: bijdrage van energie- en materiaalgebruik op broeikaseffect  
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3.4 DPG van Nieuwbouw Energy Academy, Rijksuniversiteit Groningen 

 

 

GPR scores op de 5 thema’s  

 

 

 

GPR scores met Energie & Milieu samengevoegd volgens DPG-methodiek 

 

 

 

DPG –monitor: bijdrage van energie- en materiaalgebruik op 11 geaggregeerde milieueffecten 
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De installaties springen er met 33% van de totale milieubelasting van het gebouw uit. De 
zonnepanelen zijn de grootste post binnen installaties. 

 

 

Klimaat-monitor: bijdrage van energie- en materiaalgebruik op broeikaseffect  
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3.5 DPG van Renovatie Hoofdgebouw TU Eindhoven – de Atlas 

 

 

GPR scores op de 5 thema’s  

 

 

GPR scores met Energie & Milieu samengevoegd volgens DPG-methodiek 

 

 

 

DPG –monitor: bijdrage van energie- en materiaalgebruik op 11 geaggregeerde milieueffecten 
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Uit het taartdiagram blijkt dat de milieubelasting door materiaalgebruik bij de Renovatie 

Hoofdgebouw TU Eindhoven voor ruim 70% voor rekening van gevels en installaties komt. De grote 

vissen zijn respectievelijk drievoudige beglazing en zonnepalen. 

 

 

Klimaat-monitor: bijdrage van energie- en materiaalgebruik op broeikaseffect  
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3.6 DPG van Renovatie Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 

 

 

GPR scores op de 5 thema’s  

 

 

GPR scores met Energie & Milieu samengevoegd volgens DPG-methodiek 

 

 

DPG –monitor: bijdrage van energie- en materiaalgebruik op 11 geaggregeerde milieueffecten 

 

Uit DPG-index blijkt dat de milieubelasting door materiaalgebruik bij de Renovatie van de 

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zeer beperkt is. In de volgende paragraaf een toelichting 

hierover. 
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Het taartdiagram laat zien dat de milieubelasting veel meer dan bij de andere gebouwen verdeeld is 

over de verschillende bouwdelen. De bijdrage van installaties is in vergelijking met die andere 

gebouwen relatief klein, wat te verklaren is uit het ontbreken van zonnepanelen. 

 

 

Klimaat-monitor: bijdrage van energie- en materiaalgebruik op broeikaseffect  
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3.7 Overzicht en conclusies 

De resultaten van de 4 gebouwen zijn naast elkaar gezet in grafieken. Om de gebouwen niet alleen 

onderling te vergelijken zijn ook de resultaten opgenomen van de referentie onderwijsgebouwen van 

GPR Gebouw voor zowel nieuwbouw (2016) als bestaand (1970).  

Voor de leesbaarheid van de grafieken zijn de gebouwnamen als volgt afgekort: 

 

I/O-KUN  I/O-gebouw, Nijmegen 

EA RUG Energy Academy, Rijksuniversiteit Groningen 

Ref nw Referentie nieuwbouw 2016 

  

HG TUE Hoofdgebouw TU Eindhoven  

AHK Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 

Ref bs  Referentie bestaand gebouw (1990) 

 

In de eerste grafiek ‘Bouwbesluit’ zijn de prestaties van de 6 gebouwen op de EPC en de MPG 

weergegeven. Hoe kleiner het getal, hoe beter de prestatie. 

 

  

Grafiek: EPC- en MPG-waarden 

 

Opvallend in deze grafiek is de negatieve EPC-score van de Energy Academy. Dat betekent dat het 

gebouw meer energie levert dan het in het gebruik nodig heeft voor de energieposten die in de EPC-

berekening zijn opgenomen (geen gebruikersgebonden energie anders dan verlichting).  

 

In een tweede grafiek zijn de (rapportcijfer)scores op de thema’s Energie en Milieu in GPR Gebouw 

weergegeven. Per gebouw geeft een derde staaf de prestatie weer bij een gewogen optelling van deze 

twee thema’s gebruikmakend van de DPG-methodiek.  

 I/O-KUN EA RUG Ref nw HG TUE AHK Ref bs

EPC 0,22 -0,50 0,51 0,27 0,98

MPG 0,54 0,83 0,40 0,41 0,18 0,32

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Bouwbesluit 

EPC MPG
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Grafiek: GPR themascores Energie, Milieu en Energie & Milieu 

 

Uit deze grafiek is af te lezen dat de onderzochte gebouwen allemaal goed tot uitmuntend scoren op 

de energieprestatie. Dat geldt niet voor de energieprestatie van de referentie bestaand. Het is 

duidelijk dat de gerenoveerde bestaande gebouwen aanzienlijk beter presteren dan deze referentie. 

Ook is te zien dat een hogere energieprestatie samen lijkt te gaan met een lagere prestatie op milieu. 

De slechtste score levert de Energy Academy, hetzelfde gebouw dat op energie uitmuntend presteert.  

 

In een volgende grafiek is ingezoomd op de DPG-score, als resultaat van de energie- en 

materiaalgebonden milieuprestatie van de gebouwen [in S€/m2bvo]. Hier geldt hoe kleiner het getal, 

hoe beter de prestatie. 

De twee nieuwbouw projecten scoren heel goed, waarbij te zien is dat de ten opzichte van de 

referentie slechtere score op materialen ruimschoots wordt gecompenseerd door de betere 

energieprestatie. De energieleverende Energy Academy scoort zelfs negatief!  

Van de twee renovatiegebouwen presteert het Hoofdgebouw van de TU Eindhoven tussen de twee 

nieuwbouwprojecten in. Dat is een zeer bijzondere prestatie, zeker afgezet tegen de referentie voor 

bestaande gebouwen. De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten blijft daar bij achter door de 

slechtere energieprestatie, maar is ruimschoots beter presterend dan de referentie. 

 

 I/O-KUN EA RUG Ref nw HG TUE AHK Ref bs

E-score 9,0 10,0 8,1 9,1 7,2 4,2

M-score 6,8 5,3 7,2 7,3 8,3 6,4

E&M-score 8,4 9,2 7,7 8,5 7,0 4,5

0
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3

4
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10

GPR themascore 
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Grafiek: DPG scores Energiegebruik, Materiaalgebruik en Energie & Milieu 

 

Eén van de elf milieueffecten van de DPG is het broeikaseffect dat voor klimaatverandering zorgt. In de 

volgende grafiek is ingezoomd op de bijdrage aan het broeikaseffect van de zes gebouwen (in kg CO2 

equivalent m2 BVO/jaar). Hier geldt hoe kleiner het getal, hoe beter de prestatie. Het beeld van de 

prestaties en de onderlinge verhoudingen is vergelijkbaar met wat voor de DPG-score is beschreven. 

 

 

Grafiek: Broeikasgasemissie Energiegebruik, Materiaalgebruik en Energie & Milieu  

 I/O-KUN EA RUG Ref nw HG TUE AHK Ref bs

E-gebruik 0,74 -1,13 1,45 0,55 3,31 7,86

M-gebruik 0,54 0,87 0,40 0,41 0,18 0,32

totaal 1,28 -0,26 1,85 0,96 3,49 8,18

-2
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 I/O-KUN EA RUG Ref nw HG TUE AHK Ref bs

E-gebruik 8,30 -12,68 16,37 6,21 37,33 95,25

M-gebruik 4,37 6,68 3,85 3,17 1,53 3,13

totaal 12,67 -5,99 20,22 9,38 38,86 98,38
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Kanttekening resultaten gerenoveerde gebouwen 

Voor het maken van de DPG berekening is gebruik gemaakt van beschikbaar materiaal, waaronder 

MPG berekeningen. Bij het gebruik van de beschikbare MPG-berekeningen van de gerenoveerde 

gebouwen is gebleken dat de gehanteerde benaderingswijze voor BREEAM NL anders is dan formeel 

zou moeten. In het addendum op de Bepalingsmethode gericht op renovatie en transformatie staat 

een methodische aanpak beschreven die uitgaat van de gehele levensloop van gebouwen (zie 

https://milieudatabase.nl/index.php?q=kenmerken-bepalingsmethode). 

 

 

Ter verduidelijking de uitwerking van de principes voor twee situaties. Ten eerste een nieuw gebouw 

met in de figuren een levensduur van 75 jaar. Ten tweede een bestaand gebouw, waar een renovatie-

ingreep wordt gedaan, waarmee de levensduur van het gebouw wordt verlengd. 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

A: BOUW C: SLOOP

NIEUWBOUW: STANDAARD LEVENSLOOP

Score / jaar: 6.0

NIEUW

https://milieudatabase.nl/index.php?q=kenmerken-bepalingsmethode
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NIEUWBOUW - MATERIAALBELASTING LEVENSLOOP 

Situatie: 

* besluit tot nieuwbouw 

* beschouwingsmoment A: BOUW 

* periode  bouw (A) tot sloop (C), duur 75 jaar  

Materiaalbelasting:  

* bouw: alle elementen 1x aangebracht 

* beheer: reguliere vervangingen (incl. onderhoud) - breukenmethode  

    vervangingsfrequentie verschilt per element 

* sloop: alle elementen 1x verwijderd  

Voorbeeldberekening:  

* sommatie milieubelasting over periode A - C 

* stel fictieve totale belasting: 400 

* score per jaar: 450 / 75 = 6.0 

 

 

 

 

BESTAAND: RENOVATIE + LEVENSDUURVERLENGING   

Situatie: 

* 40 jaar na moment A: bouw in levensloop; beschouwingsmoment B: bezinning 

* kwaliteit loopt terug, theoretische  75 jaar blijkt niet haalbaar 

* besluit tot renovatie (ingreep gericht op een kwaliteitsimpuls) 

* per element keuze tussen handhaven , verwijderen en/of nieuw 

* sloop wordt door deze keuze nog 50 jaar uitgesteld  

* periode  bouw (A) tot sloop (C), duur 40 + 50 = 90 jaar  

Materiaalbelasting:  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

A: BOUW B: RENOVATIE C: SLOOP

BESTAAND: RENOVATIE + LEVENSDUURVERLENGING

score / jaar: 6.0

HANDHAVEN

VERWIJDEREN

NIEUW
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* handhaven: zie nieuwbouw, met beheer over 90 jaar 

* verwijderen:  zie nieuwbouw, met beheer over 40 jaar 

* nieuw: zie nieuwbouw, met beheer over 50 jaar 

Voorbeeldberekening: 

* aanname: 75% gehandhaafd en 25% vervangen (verwijderd + nieuw) 

* handhaven: stel 40 meer voor langer beheer ->  450 x 0.75 + 30 = 368 

* verwijderen: stel 30 minder voor korter beheer ->  450 x 0.25 - 25 = 88 

* nieuw: stel 20 minder voor korter beheer ->  450 x 0.25 - 20 = 93 

* fictieve totale belasting: 368 + 83 + 93 = 543 

* score per jaar: 533 / 90 = 6.0  

 

In de MPG-berekeningen voor BREEAM NL zijn alleen de bij de renovatie gebruikte materialen en 

producten opgenomen in de berekening. Het niet meenemen van de verwijdering van elementen uit 

het gebouw tijdens de renovatie leidt tot een te positief resultaat. In bepaalde gevallen kan dat 

substantieel zijn, zoals indien kort voor de renovatie-ingreep onderdelen zijn vervangen met een 

relatief lange levensduur, die dus nog (lang) niet zijn ‘afgeschreven’.  

Concreet betekent deze constatering dat bij de twee gerenoveerde gebouwen de gepresenteerde 

scores op materiaalgebruik te gunstig zijn. 
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 Circulariteit van 4 onderwijsgebouwen 4

Zijn de resultaten van een GPR Gebouw berekening te gebruiken om uitspraken te doen over de 

circulariteit van een (onderwijs)gebouw? In hoeverre komen maatregelen die bijdragen een de 

vergroting van circulariteit tot hun recht in de uitgevoerde DPG-berekening en hoe groot zijn de 

kwantitatieve effecten? In dit hoofdstuk een verkenning van circulariteit van gebouwen en een eerste 

aanzet voor een methode om dat kwantitatief te bepalen op basis van beschikbare middelen. 

4.1 Circulariteit van gebouwen 

Er is nog geen methode waarmee de circulariteit van een gebouw(ontwerp) kwantitatief bepaald kan 

worden. Ook bestaat er nog geen definitie en is er vooral nog geen consensus over de afbakening. Het 

gezichtspunt varieert van fysiek/technisch, naar procesmatig en bedrijfseconomisch. Wel lijkt er 

consensus te ontstaan over de voor circulariteit relevante onderwerpen, oftewel de ingrediënten voor 

een methode, en de relevante strategieën (figuur 2.1).  

 

Figuur 2.1: prioriteitsvolgorde circulariteit strategieën (bron: Planbureau voor de Leefomgeving) 

Plannen voor nieuwbouw of de bestaande bouw starten bij het definiëren van de opgave. Hierbij staan 

de strategieën Refuse en Rethink centraal. Het gaat om vragen als “hoe kunnen we de 

huisvestingsbehoefte invullen” of “is nieuwbouw noodzakelijk, of is renovatie van een bestaand 

gebouw een optie”. Staat de opgave vast dan start de ontwerpfase, waarbij de strategie Reduce aan 

de orde is, die verwijst naar ‘eco-efficiëntie’. Bestaande instrumenten zoals de energieprestatie- (EPG) 

en materiaalprestatie- (MPG) en duurzaamheidsprestatieberekening (DPG) zijn hierop gericht. Bij de 
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MPG en DPG wordt verder gekeken dan de bouwfase, de hele levenscyclus komt aan de orde, dus de 

winning- en productiefase, maar ook de gebruiks- en afdankfase.  

Bij de fasen tot en met de bouw gaat het om het minimaliseren van de milieu-impact, door 

materiaalbesparing (inclusief voorkomen bouwafval), of door de inzet van herbruikbare producten en 

producten op basis van vernieuwbare (biobased) of secundaire (gerecyclede) grondstoffen. Bij de 

fasen na de bouw gaat het om de randvoorwaarden, die met het ontwerp zijn vastgelegd voor de 

toepassing van de circulaire strategieën R3 tot en met R9, die vallen onder de hoofdstrategieën 

levensduurverlenging en nuttige toepassing van de vrijkomende materialen (VANG-programma). 

Randvoorwaarden zijn dan bijvoorbeeld de mate van adaptiviteit/flexibiliteit en demontabiliteit (in het 

verleden aangeduid met IFD). Verder is ook de kwaliteit van het gebouw en de gebouwonderdelen 

relevant voor de levensduur.  

Het bovenstaande laat zien dat de circulariteit van een gebouw wordt bepaald door vele parameters, 

die vaak ook nog onderling relaties hebben. In figuur 2.2. is het complexe geheel in beeld gebracht. 

 

Figuur 2.2: relevante parameters voor waardering Circulariteit gebouw (bron: W/E adviseurs) 
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De ordening in figuur 2.2. is nodig om tot een meetmethode te kunnen komen. In figuur 2.2 is daartoe 

onderscheid gemaakt in: 

1. Hoofdstrategieën (oranje) 

Bruikbaar voor ordening van de parameters. 

2. Primaire parameters (substrategieën - donkergroen) 

Parameters waarvoor de scores bepaald moeten kunnen worden. 

3. Secundaire parameters (achterliggende substrategieën - lichtgroen) 

Parameters die relevant zijn voor het vaststellen van de scores bij de primaire parameters. 

4. Thema’s uit de Bouwagenda (lichtblauw) 

Relatie met andere ‘ontwikkelingen’, die moeten bijdragen aan de belangrijke opgaven die er 

voor de bouw liggen in de vorm van het tegengaan van klimaatverandering en de uitputting van 

grondstoffen.  

 

Hieronder zijn de primaire parameters (substrategieën) en de relaties met andere parameters en 

thema’s toegelicht. Hierbij wordt soms de link naar GPR Gebouw gemaakt, omdat de meeste van de 

strategieën daar al zijn verwerkt in de meetmethode (o.a. subthema 2.2 – circulair materiaalgebruik). 

1. Hoofdstrategie 1: Benut het beschikbare 

a) Behoud 

Als een huisvestingsopgave gerealiseerd wordt in een bestaand gebouw, dan zijn er diverse 

scenario’s denkbaar, variërend van door-exploiteren tot een ingrijpende renovatie of  

transformatie. Die keuze is bepalend of gebouwdelen behouden of gesloopt worden. Behoud 

betekent dat de levensduur van dat gebouwdeel verlengd wordt. Eigenlijk is het op te vatten 

als vorm van hergebruik, maar dan in hetzelfde gebouw.  

Bij de MPG-berekening voor de bestaande bouw, en dus ook de DPG (zie hoofdstrategie 3), 

wordt met deze vorm van hergebruik rekening gehouden. Eerder in deze rapportage is 

aangegeven dat bij BREEAM een andere benadering is gekozen dan bij GPR Gebouw (zie 

paragraaf 3.7).  

Aandachtspunt is het (nog) ontbreken van het aspect landschapsaantasting bij de MPG-

berekening. De nadelen van het winnen van enorme hoeveelheden steenachtige grondstoffen 

blijft daardoor buiten beeld (puur kijkend naar de uitputting van voorraden is er geen sprake 

van schaarste). Dat geldt ook voor de nadelen van enorme hoeveelheden steenachtig 

sloopafval, dat nu vooral als wegfundering uit het zicht verdwijnt (laagwaardige recycling). 

Het voorkomen van deze enorme materiaalstromen is één van de grote voordelen van 

renoveren ten opzichte van sloop en nieuwbouw. Gezien de relevantie is deze strategie als 

een (extra) parameter voor het bepalen van circulariteit opgenomen. 

b) Hergebruik 

De mate waarin gebruik gemaakt wordt van producten en materialen, die al een cyclus 

doorlopen hebben. Hierbij gaat het om de stroom materiaal die het gebouw ingaat bij bouw 

of verbouw. Het betreft bij deze parameter het hergebruik van producten, die afkomstig zijn 

van elders en daar een eerdere toepassing hebben gehad. Deze vorm van hergebruik is nog 

niet in de milieuprestatieberekening geoperationaliseerd. Daarom wordt deze strategie, net 

als bij GPR Gebouw, apart gewaardeerd. Het VANG-programma is relevant voor de 

beschikbaarheid van herbruikbare producten en materialen. 

c) Secundair  

Door de toepassing van secundaire (gerecyclede) grondstoffen wordt de aanspraak op 

schaarse (virgin) grondstoffen verminderd. Deze strategie wordt redelijk goed meegenomen 

in de milieuprestatieberekening van producten (LCA). Ook nu weer is het nog ontbreken van 

het aspect landschapsaantasting in de LCA een aandachtspunt (zie 1a). Daarom wordt ook 

deze strategie apart gewaardeerd. Het VANG-programma is relevant voor de beschikbaarheid 

van secundaire grondstoffen. 
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2. Hoofdstrategie 2: Gebruik hernieuwbaar 

a) Biobased  

Het effect van de toepassing van hernieuwbare grondstoffen (biobased materialen) is 

vergelijkbaar met dat van de toepassing van secundaire grondstoffen. Ook hier is het 

ontbreken van het aspect landschapsaantasting een reden om biobased als aparte parameter 

te benoemen. 

Aandachtspunt is dat de strategieën Secundair en Biobased complementair zijn (het zijn óf 

secundaire óf hernieuwbare grondstoffen). Bij (gedeeltelijk) complementaire strategieën is 

het niet mogelijk om 100% op circulariteit te scoren. Bij subthema 2.2 van GPR gebouw zijn 

beide strategieën daarom samengevoegd. 

b) Duurzame energie 

Dit betreft een variant van de parameter Biobased, gericht op de stofstroom Energie. Het gaat 

om het energiegebruik tijdens de gebruiksfase van het gebouw. Bij de 

energieprestatieberekening (EPG) wordt ook de hoeveelheid duurzame (niet-fossiele) energie 

bepaald.  

c) Grijs- of hemelwater 

Ook hier gaat het om het gebruik van niet eindige voorraden, dit keer voor de stofstroom 

Water. Net als bij duurzame energie gaat om het watergebruik tijdens de gebruiksfase van 

het gebouw. Strikt genomen is hemelwater een hernieuwbare grondstof, en grijswater 

secundair. 

 

3. Hoofdstrategie 3: Minimaliseer milieu-impact 

a) DPG 

Met de DPG kan deze hoofdstrategie ingevuld worden met één substrategie. Het is een 

strategie die er op gericht is om de milieu-impact gedurende de gehele gebouwlevensloop te 

minimaliseren (eco-efficiëntie).Dit start bij de eerste circulariteit strategieën uit figuur 2.1, 

gericht op de vermindering van het verbruik. Bij energie is het terugdringen van het aantal MJ 

ook terug te vinden in 2 van de 3 BENG-resultaten. Voor het vertalen van de verbruiken 

(stromen materiaal, energie, water) naar de milieu-impact wordt de levenscyclusbenadering 

(LCA) ingezet: 

- Voor het thema Uitputting van grondstoffen uit de Bouwagenda speelt dat de LCA de 

problematiek rond de enorme materiaalstromen nog onvoldoende meeneemt. Strikt 

genomen zijn veel van de in de bouw toegepaste (minerale) grondstoffen niet schaars, en 

conform het stortverbod is er nauwelijks afval. Dit vooral doordat het gebruik van puin 

voor wegfunderingen als recycling wordt gelabeld. Deze laagwaardige recycling is weinig 

circulair en wordt ook wel aangeduide met verkapte stort. Om deze blinde vlek in de LCA 

op lossen in de operationalisering van het aspect landschapsaantasting in de LCA zeer 

gewenst. 

- Bij het thema Klimaatverandering uit de Bouwagenda wordt gefocust op het 

broeikaseffect (CO2-prestatie). Tot nu toe is hierbij alleen gekeken naar de CO2-emissie 

die samenhangt met het energiegebruik in de gebruiksfase van het gebouw. Met de DPG 

is dit verbreed naar ook de materiaalgerelateerde emissies (MPG), naar de hele 

levensloop (EPG*), en naar alle broeikasgassen (EPG*).  

- De milieu-impact gerelateerd aan de stroom Water maakt (nog) geen deel uit van de DPG.  

 

4. Hoofdstrategie 4: Creëer voorwaarden lange cyclus 

Bij circulair denkt men vooral aan het zo goed mogelijk sluiten van de cycli. Minstens zo relevant 

is het verlengen van functionele fase per cyclus. Daardoor zijn minder cycli nodig met de daarbij 

behorende verliezen en milieu-impact behorende bij de opwerking (bijvoorbeeld recycling, 

herstel, transport).  
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a) Levensduur 

De kwaliteit van het gebouw, de kwaliteit van de omgeving en de adaptiviteit zijn relevante 

parameters voor de gebouwlevensduur. De gebouwkwaliteit wordt bepaald door onder 

andere de prestatie op gezondheid, gebruikskwaliteit, en de belevingswaarde. De 

omgevingskwaliteit is beperkt of niet met het gebouwontwerp te beïnvloeden. De levensduur 

(gebouw en onderdelen) heeft nog een indirecte relatie met de circulariteit via de invloed 

ervan op de MPG. 

b) Vasthouden water (waterretentie) 

Door de toegenomen verharding en directe afvoer via de riolering wordt hemelwater snel uit 

een gebied weggevoerd. De strategie is gericht op het langer in het gebied vasthouden van 

schoon water. Dit kan bijvoorbeeld door de ontkoppeling van de hemelwaterafvoer, door 

minder verharding en door ‘groene’ daken.  

 

5. Hoofdstrategie 5: Creëer voorwaarden toekomstige cycli 

Deze hoofdstrategie is gericht op het einde van het gebouw, de sloop. De vraag is wat er na het 

afdanken van een gebouw gebeurt met de bij sloop vrijkomende materialen en producten. Op dit 

moment heeft men te dealen met de beperkende mogelijkheden van de bestaande voorraad. 

Deze voorraad is opgebouwd in de tijd dat er bij het ontwerp en beheer nog niet werd voor 

gesorteerd op een duurzame sloop. Bij een circulaire bouw past het dat voortaan al bij het 

ontwerp (nieuwbouw, maar ook renovatie en transformatie) naar de wijze van slopen wordt 

gekeken. Met het ontwerp wordt de potentie voor een circulaire sloopwijze vastgelegd. 

Belangrijk is dat men deze informatie ook doorgeeft naar de partijen die na de bouw of renovatie 

het stokje overnemen. In het materialenpaspoort kan naast informatie over de beschikbare 

materialen en producten, ook informatie over de wijze van demonteren opgenomen worden.  

Sleutelbegrip bij deze hoofdstrategie is demontabiliteit. Demontabiliteit bepaalt hoe goed en 

zuiver de producten of materialen te scheiden zijn. Demontabiliteit past goed bij een meer 

industriële wijze van bouwen. Omdat industrieel bouwen ook een positieve relatie heeft met de 

secundaire parameters adaptiviteit en de kwaliteit van het gebouw, zou de overstap van de 

traditional naar een meer industriële bouw uitstekend samengaan met de overstap van een 

lineaire naar circulaire economie. 

a) Herbruikbaar 

Bij deze substrategie gaat het om de mogelijkheid om gebouwdelen na sloop elders in de 

bouw of in andere sectoren in te zetten. Herbruikbaarheid wordt nog niet gewaardeerd in de 

LCA en daarmee de milieuprestatieberekening. Dit zou wel kunnen door onder voorwaarden 

de keuze voor gunstigere afvalscenario’s toe te staan.  

b) Recyclebaar 

Vergelijkbaar met de strategie herbruikbaar, maar dan via de extra stap van het recyclen (R 

op lager niveau, zie figuur 2.1). Toekomstige recycling wordt al wel redelijk goed 

meegenomen in de LCA. Wel is er slechts één default afvalscenario mogelijk. Ook ontbreekt 

bij recycling weer het aspect landschapsaantasting. Net als bij Secundair (1c) en Biobased (2a) 

is weer sprake van complementaire strategieën (het is óf hergebruik óf recycling). 

Het VANG-programma is relevant voor het hergebruik of recyclen van de vrijkomende materialen 

en producten. 
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4.2 Aanzet tot waarderingsmethode Circulariteit gebouw 

GPR Gebouw bevat reeds een groot aantal items, gerelateerd aan de bij 4.1 beschreven strategieën 

(parameters). De dekking is dusdanig dat met een standaard invoer van een gebouw in GPR Gebouw al 

voldoende informatie beschikbaar blijkt om een indicatie te kunnen geven van de circulariteit van het 

gebouwb.  

 

 

Figuur 2.3: Strategieën voor circulair bouwen met relatie naar items in GPR Gebouw 

 

De relatie tussen de strategieën (parameters) voor circulariteit en de items in GPR Gebouw is 

uitgewerkt tot een rekensheet waarmee de circulariteit van een gebouw kan worden beoordeeld. Per 

parameter wordt het resultaat in het betreffende GPR-item omgezet naar een score voor circulariteit. 

Omdat de parameter Behoud aanwezige gebouwelementen (nog) niet in GPR Gebouw is 

geoperationaliseerd, is hieraan een pragmatische invulling gegeven. De scores per parameter worden 

via een gewogen sommering samengebracht tot de ‘CirculariteitsPrestatie Gebouw’ (CPG). De 

gebruikte weegfactoren staan de laatste kolom van figuur 2.4. 

                                                                 
b Het tegengaan van grote materiaalstromen door het behoud van bestaande gebouwelementen bij renovatie of transformatie 

(parameter 1a)  is  niet in de MPG meegenomen. Ook in GPR Gebouw bestaand ontbreekt deze parameter nog. Daarom  is deze 

vorm van hergebruik apart in GPR Gebouw gewaardeerd door bij het thema 2.2 Circulair materiaalgebruik bonuspunten in te 

voeren. 

 Circulair (strategieën) GPR Gebouw

1. Benut beschikbare materialen en producten GPR-item

Behoud aanwezige gebouwelementen 2.2.7: Behoud (hergebruik) gebouwelementen

Hergebruik producten van elders 2.2.2: Hergebruik producten

Gebruik producten met secundaire grondstoffen 2.2.3: Circulaire materialen (biobased of secundair)

2. Gebruik hernieuwbaar grondstoffen GPR-item

Gebruik biobased materialen 2.2.3: Circulaire materialen (biobased of secundair)

Gebruik duurzame energie 1.1: Energieprestatie - duurzaam

Gebruik grijs of hemelwater 2.3.7: Circulair watergebruik

3. Minimaliseer  de milieuimpact tijdens de cycli GPR-item

Zorg voor een minimale DPG-score 0. Resultaten: DPG-monitor

4. Creëer voorwaarden voor lange cycli GPR-item

Creëer voorwaarden voor het vasthouden van water 2.3.8: Belasting riolering, bodem en grondwater

Creëer voorwaarden voor lange gebouwlevensduur 3. Gezondheid + 4. Gebruikskwaliteit + 5.3 Belevingswaarde

5.2: Flexibiliteit

5. Creëer voorwaarden voor gebruik in toekomstige cycli GPR-item

Creëer voorwaarden voor hergebruik 2.2.6: Bouwmethode, afgestemd op meerdere cycli

Creëer voorwaarden voor recycling 2.2.6: Bouwmethode, afgestemd op meerdere cycli
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Figuur 2.4: Bepaling van een circulariteitsindex (CPG) vanuit hoofdstrategieën 

 

 

  

 

  

Circulair (strategieën) Circulariteitsprestatie gebouw - CPG -> 7,5 100%

1. Benut beschikbare materialen en producten CPGs1 -> 7,8 20%

Substrategie GPR-item GPR-score CPGi Weging

1.1 Behoud aanwezige gebouwelementen 2.2.7: Behoud (hergebruik) gebouwelementen 7,0 8,2 10,0%

1.2 Hergebruik producten van elders 2.2.2: Hergebruik producten 7,0 8,2 5,0%

1.3 Gebruik producten met secundaire grondstoffen 2.2.3: Circulaire materialen (biobased of secundair) 3,0 6,7 5,0%

2. Gebruik hernieuwbaar grondstoffen CPGs2 -> 7,2 20,0%

Substrategie GPR-item GPR-score CPGi Weging

2.1 Gebruik biobased materialen 2.2.3: Circulaire materialen (biobased of secundair) 3,0 6,7 5,0%

2.2 Gebruik duurzame energie 1.1: Energieprestatie - duurzaam 0,4 7,6 13,0%

2.3 Gebruik grijs of hemelwater 2.3.7: Circulair watergebruik 0,0 6,0 2,0%

3. Minimaliseer  de milieuimpact tijdens de cycli CPGs3 -> 8,7 15,0%

Substrategie GPR-item GPR-score CPGi Weging

3.1 Zorg voor een minimale DPG-score 0. Resultaten: DPG-monitor 1,0 8,7 15,0%

4. Creëer voorwaarden voor lange cycli CPGs4 -> 7,1 25,0%

Substrategie GPR-item GPR-score CPGi Weging

4.1 Creëer voorwaarden voor het vasthouden van water 2.3.8: Belasting riolering, bodem en grondwater 0,0 6,0 2,5%

4.2 Creëer voorwaarden voor lange gebouwlevensduur 3. Gezondheid + 4. Gebruikskwaliteit + 5.3 Belevingswaarde 7,7 7,7 7,5%

5.2: Flexibiliteit 7,0 7,0 15,0%

5. Creëer voorwaarden voor gebruik in toekomstige cycli CPGs5 -> 7,2 20,0%

Substrategie GPR-item GPR-score CPGi Weging

5.1 Creëer voorwaarden voor hergebruik 2.2.6: Bouwmethode, afgestemd op meerdere cycli 18,0 7,2 10,0%

5.2 Creëer voorwaarden voor recycling 2.2.6: Bouwmethode, afgestemd op meerdere cycli 18,0 7,2 10,0%

Kanttekening is dat de methode een pragmatische eerste aanzet is, die voor een gebouw inzicht 

geeft in de mate waarin de strategieën gericht op circulariteit aan bod zijn geweest. Er bestaat nog 

geen consensus ten aanzien van de parameters, de scoremethode en gehanteerde weegfactoren. 
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4.3 Circulariteit van de onderzochte onderwijsgebouwen 

Met het in paragraaf 4.2 beschreven rekenschema zijn de 4 onderwijsgebouwen op circulariteit 

beoordeeld. Als benchmark zijn de GPR referentiegebouwen bestaand en nieuw toegevoegd. Bij de 

invoer van het schema is uitsluitend gebruik gemaakt van de uitgevoerde GPR-berekeningen.  

In figuur 2.5 is een overzicht gegeven van de resultaten op de hoofdstrategieën. Figuur 2.6 geeft een 

volledig overzicht van de invoer, de weegfactoren en alle scores. In figuur 2.5 is te zien dat de 

referenties nieuwbouw en bestaand een voldoende score op de CPG (respectievelijk een 6.4 en 5.5). 

Alle 4 de onderwijsgebouwen scoren beter dan de referentiegebouwen: 

 

 
Figuur 2.6: scores op de CPG en de hoofdstrategieën 

 

1. Nieuwbouw Faculteit I/O-gebouw Nijmegen (I/O KUN) -> 7.5 

Omdat het nieuwbouw betreft is de substrategie ‘behoud aanwezige gebouwelementen’ niet 

mogelijk. Positief is de score bij de inzet van biobased of secundaire materialen. Dat geldt ook 

voor de DPG, de levensduurverwachting en het vasthouden van het water. De goede score op 

meerdere strategieën levert een 7.5 op. 

 

2. Nieuwbouw Energy Academy (EA RUG) -> 7.5 

De nadruk op een zeer goede energieprestatie is zichtbaar in de scores bij de DPG en de 

toepassing van duurzame energie. Ook de voorwaarden voor een lange levensduurverwachting 

en de ontkoppeling van de hemelwaterafvoer leveren punten op. Er zijn nauwelijks strategieën 

toegepast die gericht zijn op de stofstroom materiaal. Door de forse inzet op strategieën gericht 

op de stofstroom energie is de score toch 7.5. 

 

3. Renovatie Hoofdgebouw TU Eindhoven (HG TUE) -> 7.8 

Positief onderscheidend zijn het behoud van het bestaande (fundering en casco), het hergebruik 

van producten, de goede materiaal en energieprestatie (DPG), en de aan de goede 

gebouwkwaliteit gekoppelde levensduurverwachting. De goede score in de breedte levert de 

hoogste score op, een 7.8. 

 

4. Renovatie Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) -> 6.7 

Hier is vooral winst geboekt door de materialen door middel van een lange gebouwlevensduur 

lang in de cyclus te houden. Het gebouw staat er al lang. Bij de renovatie wordt veel behouden 

(ook de gevel). En bovendien is de levensduurverwachting na renovatie hoog. Andere circulaire 

strategieën zijn beperkt aan bod geweest. Het gebouw scoort een ruime voldoende (1.2 punten 

beter dan de referentie). 

Samenvatting resultaten 6 gebouwen

Gebouw-> ref I/O KUN EA RUG ref HG TUE AHK

Circulariteitsprestatie gebouw - CPG 6,4 7,5 7,5 5,5 7,8 6,7

1 Benut beschikbare materialen en producten 6,2 7,0 6,2 6,2 7,8 8,2

2 Gebruik hernieuwbaar grondstoffen 6,2 7,1 7,9 6,2 7,2 6,2

3 Minimaliseer  de milieuimpact tijdens de cycli 7,7 8,1 10,0 3,1 8,7 6,1

4 Creëer voorwaarden voor lange cycli 6,3 8,1 7,7 5,6 8,3 7,0

5 Creëer voorwaarden voor gebruik in toekomstige cycli 6,0 7,2 6,0 6,0 7,2 6,0

Nieuwbouw Bestaand
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Figuur 2.7: invoer vanuit GPR Gebouw, weegfactoren en resultaten bij de 6 gebouwen 

 Circulair (strategieën) ref HAN EA ref TUE AHK

Circulariteitsprestatie gebouw - CPG -> 6,4 7,5 7,5 5,5 7,8 6,7 100%

1. Benut beschikbare materialen en producten 6,2 7,0 6,2 6,2 7,8 8,2 20%

Substrategie GPR-i tem ref HAN EA ref TUE AHK ref HAN EA ref TUE AHK Weging

1.1 Behoud aanwezige 

gebouwelementen

2.2.7: Behoud (hergebruik) 

gebouwelementen
0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 13,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,2 10,0 10,0%

1.2 Hergebruik producten van 

elders

2.2.2: Hergebruik producten
0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,2 6,0 5,0%

1.3 Gebruik producten met 

secundaire grondstoffen

2.2.3: Ci rcula i re materia len 

(biobased of secundair)
3,0 18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,7 10,0 6,7 6,7 6,7 6,7 5,0%

2. Gebruik hernieuwbaar grondstoffen 6,2 7,1 7,9 6,2 7,2 6,2 20%

Substrategie GPR-i tem ref HAN EA ref TUE AHK ref HAN EA ref TUE AHK Weging

2.1 Gebruik biobased 

materia len

2.2.3: Ci rcula i re materia len 

(biobased of secundair)
3,0 18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,7 10,0 6,7 6,7 6,7 6,7 5,0%

2.2 Gebruik duurzame energie 1.1: Energieprestatie - 

duurzaam
0,0 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 6,0 6,0 8,7 6,0 7,6 6,0 13,0%

2.3 Gebruik gri js  of 

hemelwater

2.3.7: Ci rcula i r watergebruik
0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 2,0 6,0 7,1 6,0 6,0 6,0 6,4 2,0%

3. Minimaliseer  de milieuimpact tijdens de cycli 7,7 8,1 10,0 3,1 8,7 6,1 15%

Substrategie GPR-i tem ref HAN EA ref TUE AHK ref HAN EA ref TUE AHK Weging

3.1 Zorg voor een minimale 

DPG-score

0. Resultaten: DPG-monitor
1,9 1,5 0,0 8,2 1,0 3,5 7,7 8,1 10,0 3,1 8,7 6,1 15,0%

4. Creëer voorwaarden voor lange cycli 6,3 8,1 7,7 5,6 8,3 7,0 25%

Substrategie GPR-i tem ref HAN EA ref TUE AHK ref HAN EA ref TUE AHK Weging

4.1 Creëer voorwaarden voor 

het vasthouden van water

2.3.8: Belasting riolering, 

bodem en grondwater
3,0 13,0 13,0 0,0 0,0 3,0 6,4 7,9 7,9 6,0 6,0 6,4 2,5%

4.2 creëer voorwaarden voor 

lange gebouwlevensduur

3. Gezondheid + 4. Gebruiks -

kwal i tei t + 5.3 
7,0 8,5 7,6 5,4 8,8 8,0 7,0 8,5 7,6 5,4 8,8 8,0 7,5%

5.2: Flexibi l i tei t
6,0 7,9 7,8 5,7 8,4 6,6 6,0 7,9 7,8 5,7 8,4 6,6 15,0%

5. Creëer voorwaarden voor gebruik in toekomstige cycli 6,0 7,2 6,0 6,0 7,2 6,0 20%

Substrategie GPR-i tem ref HAN EA ref TUE AHK ref HAN EA ref TUE AHK Weging

5.1 Creëer voorwaarden voor 

hergebruik

2.2.6: Bouwmethode, 

afgestemd op meerdere cycl i
0,0 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 6,0 7,2 6,0 6,0 7,2 6,0 10,0%

5.2 Creëer voorwaarden voor 

recycl ing

2.2.6: Bouwmethode, 

afgestemd op meerdere cycl i
0,0 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 6,0 7,2 6,0 6,0 7,2 6,0 10,0%

Nieuwbouw Bestaand

Nieuwbouw Bestaand

Nieuwbouw Bestaand

Nieuwbouw Bestaand

Nieuwbouw Bestaand
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Bijlage 1 DPG nader toegelicht 

Inleiding 

Voor de energetische en de milieuprestatie van gebouwen zijn verschillende bepalingsmethoden en 

indicatoren vastgesteld en in nationale regelgeving vastgelegd. De verschillen tussen deze methoden 

zijn soms aanzienlijk, bijvoorbeeld t.a.v. systeemgrenzen. De reden voor deze verschillen ligt in het 

feit dat beide prestatie-indicatoren oorspronkelijk een verschillend beleidsdoel hadden: zo heeft de 

energieprestatie vooral tot doel het energieverbruik in de gebruiksfase te verminderen en daarmee 

ook het verbruik van fossiele energie terug te dringen en CO2 uitstoot te verminderen, terwijl de 

MPG direct beoogt om negatieve milieueffecten van materiaalgebruik te verminderen. Bovendien 

hebben beide prestatiemethoden natuurlijk een verschillende historie en zijn ze ieder ook weer 

gekoppeld aan specifieke Europese regelgeving of normering. 

Wel is er in de bouw- en vastgoedwereld een groeiende behoefte aan een methodiek die de gehele 

levenscyclus van een gebouw beschouwt en de milieuprestaties van materiaalkeuzes en 

energieverbruik meeweegt. Zeker naarmate het energieverbruik van een gebouw steeds verder 

richting nul gaat wordt een integrale afweging op energie- en milieu belangrijk. In essentie zijn 

energie- en materiaalgebruik voor gebouwen beide te zien als gebruik van grondstoffen waarbij 

milieueffecten in de levensloop optreden. Deze milieueffecten kunnen voor beide op dezelfde wijze 

en in dezelfde eenheden worden uitgedrukt, zodat een integrale evaluatie mogelijk is. In de praktijk 

is dat wenselijk inzicht voor beslissingen over energiebesparende technieken: weegt de energiewinst 

in de gebruiksfase op tegen de milieubelasting van het materiaalgebruik van de energiebesparende 

techniek? 

In het TKI KIEM project zijn de methodologische aspecten van zo’n integrale evaluatie van gebouwen 

verkend. Ook is een aanzet gedaan voor een indicator die de resultaten van de Energie Prestatie 

voor Gebouwen (EPG) en de Milieu Prestatie voor Gebouwen (MPG) aggregeert tot één indicator, de 

DuurzaamheidsPrestatie voor Gebouwen (DPG). Deze methodiek is dus geen nieuwe methode die in 

de plaats moet komen van EPG en MPG, maar een methode om de resultaten van EPG en MPG op 

een wetenschappelijke verantwoorde en consistente wijze samen te voegen. 

In deze notitie geven we een onderbouwing van de evaluatiemethode die in het KIEM project is 

ontwikkeld, de keuzes die daarbij gemaakt zijn, de kentallen die zijn vastgesteld, en de vragen die 

nog open staan.  

Opgemerkt kan worden dat de hier geschetste methodiek en de bijbehorende indicator is 

geïmplementeerd in een speciale versie van GPR Gebouw. Met behulp van dit instrument zijn 

deelnemers in KIEM bezig om de praktische bruikbaarheid van de methodiek in de praktijk te 

toetsen. 

Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) 

De Milieu Prestatie voor Gebouwen is vastgelegd in het document “Bepalingsmethode 

Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken, versie 2, SBK, Rijswijk, 2014”. In deze 

bepalingsmethode worden milieu-impacts van materialen in een gebouw bepaald op basis van de 

methode van Levens Cyclus Analyse. Om deze methode te kunnen toepassen is ook Nationale Milieu 

Database (NMD) van bouwproducten ontwikkeld. De impacts op verschillende milieuthema’s zoals 

klimaatverandering (CO2) en daarnaast Acidification, Resource Depletion, etc. wordt volgens de 

schaduwprijsmethode geaggregeerd naar een éénpuntscore, de milieuprestatieindicator, die wordt 

in uitgedrukt in S€. De totale milieu-impact wordt vervolgens omgeslagen over de levensduur van 

het gebouw in jaren. Als functionele eenheid voor het gebouw is gekozen voor de m
2
 Bruto Vloer 

Oppervlak (m
2
 BVO). De eenheid waarin de MPG wordt uitgedrukt, is daarmee S€ per m2 BVO per 

jaar. 
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Omdat de MPG is gebaseerd op de LCA-methode worden in principe alle economische activiteiten 

vanaf de grondstofwinning tot aan de afvalverwerking in de evaluatie betrokken (cradle-to-grave). 

Hergebruik van materialen wordt ook gewaardeerd in deze methode. Dit betekent dat de 

systeemgrens voor de MPG in feite de hele fysieke wereld kan omvatten.  

Omdat de MPG alleen kijkt naar de materialen van een gebouw en gebouwgebonden installaties, 

betekent dit dat het operationele energiegebruik, d.w.z het energiegebruik in de gebruiksfase van 

het gebouw, niet in de beschouwing wordt betrokken. Dit energiegebruik is het domein van de EPG. 

Zie bijlage 1 voor een nadere toelichting op de gebruiksfasen van een gebouw en de verschillende 

impacts per fase. 

Energie Prestatie Gebouwen (EPG) 

In de EPG bepalingsmethode wordt een gedetailleerde analyse gemaakt van het genormeerde 

energiegebruik van het gebouw tijdens de gebruiksfase, op basis van een gedetailleerd (thermisch) 

gebouwmodel. Resultaat van een EPG bepaling is onder meer het jaarlijks verbruik van finale en 

primaire energie bij een standaard gebruik van het gebouw. Als bijkomend resultaat kunnen CO2-

emissies gerelateerd aan het energiegebruik bepaald worden. De verbruikscijfers voor finale energie 

hebben in principe betrekking op het verbruik binnen het gebouw, zoals gemeten door de 

energiemeters (voor gas en elektriciteit). Daarmee ligt de systeemgrens in eerste instantie op de 

kavelgrens van het gebouw. Echter, door toepassing van (standaard) conversiefactoren van finaal 

naar primair energiegebruik wordt de systeemgrens uitgebreid zodat effectief ook de Nederlandse 

elektriciteitsproductie binnen het systeemgrens valt (zie figuur 2, bijlage 2)c. Ook opwekking van 

warmte voor externe warmtelevering valt in principe binnen de systeemgrens van de EPG. 

Merk op dat materialen die nodig zijn voor het aanleveren of omzetten van de energiedragers geen 

rol spelen in de EPG bepaling (maar wel in de MPG worden meegenomen). 

De functionele eenheid voor de EPG is de m
2
 verwarmd gebruiksoppervlak (m

2 
GO verwarmd), dit is 

dus anders dan in de MPG. 

 

In tabel 1 worden de systeemgrenzen en eenheden van EPG en MPG op een rijtje gezet.  

  

                                                                 
c Vanuit LCA perspectief is deze uitbreiding van de systeemgrens niet geheel consequent omdat voor de energiedrager 

aardgas de winning en distributie niet binnen de systeemgrens wordt opgenomen.  
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Tabel 1: Overzicht welke milieu-impacts van een gebouw worden beschouwd in de MPG, EPG en 

DPG methode. EPG* is een tussenstap om de resultaten van EPG naar MPG-niveau te converteren.  

 

 EN15978  MPG EPG EPG*  DPG 
M

at
e

ri
aa
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o

o
rz

ie
n

in
g 

 A1-5 Materiaalinzet productie- en 
bouwfase √ x x 

 
√ 

A1-5 Energie-inzet produktie- en 
bouwfase 

√ x x  √ 

B2-B5 Materiaalinzet bij onderhoud 
en vervanging 

√ x x  √ 

B2-B5 Energie-inzet bij onderhoud en 
vervanging 

√ x x  √ 

C1-4 +D Afvalverwerking in sloopfase √ x x  √ 

C1-4 +D Energie-inzet in sloopfase √ x x  √ 
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 Winning van brandstoffen x x √  √ 

 Productie van elektriciteit 
buiten gebouw 

x 
√

1 √  √ 

 Productie van warmte buiten 
gebouw 

x 
√

1
 

√  √ 

 Distributie van gas en 
elektriciteit – energieverlies en 
-verbruik 

x x √  √ 

 Distributie van warmte – 
energieverlies en –verbruik 

x x √  √ 

 Distributie van gas en 
elektriciteit – materiaalinzet 

x x √  √ 

 Distributie van warmte – 
materiaalinzet 

x x √  √ 
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 B6 Energieconversie binnen 

gebouw -materiaalinzet 
√ 

x 
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 √ 
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x √ √  √ 

B6 Energieconversie binnen 
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B6? 
Energie-inzet voor huishoudelijk 
gebruik 

x x x 

 

x 

         

Eenheid voor impact van gebouw S€/jr MJprim/jr S€/jr  S€/jr 

Functionele eenheid voor gebouw 
m

2
 

BVO 

m
2
 GO, 

verwar
md 

m
2
 

BVO 

 
m

2
 

BVO 

1) Uitputting fossiele brandstoffen wordt wel meegenomen In EPG, maar emissies en materiaalinzet 

door energiecentrales niet. 
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Duurzame Prestatie van Gebouwen (DPG) 

In het TKI-Energo project KIEM (“Kwaliteit door Integrale evaluatie van Energie en Milieu”) is in een 

breed consortium gezocht naar een aanpak om de resultaten van EPG en MPG te combineren tot 

één geaggregeerde indicator, de Duurzame Prestatie van Gebouwen (DPG). Binnen het project 

noemen we deze indicator ook wel de “KIEM-indicator”. 

Omdat we de totale milieuprestatie willen waarderen, ligt het voor de hand om voor de 

systeemgrenzen, bepalingsmethode en functionele eenheid zo veel mogelijk aan te sluiten bij de 

MPG methode, omdat deze al is gebaseerd op de LCA methodiek voor integrale evaluatie van 

milieueffecten van producten. Met deze keuze garanderen we dat een breed scala aan 

milieuthema’s binnen zeer ruime systeemgrenzen in de evaluatie wordt betrokken. Afschuiving van 

milieueffecten van de gebruiksfase naar de productie-, bouw- of sloopfase, of afschuiving van 

effecten op klimaatverandering naar toxiciteit kan hiermee vermeden worden. 

De keuze voor de MPG-methode als basismethode voor de DPG betekent dat EPG-resultaten zo goed 

mogelijk moeten worden omgerekend naar impactscores die consistent zijn met de MPG methode.  

 

Als we de impactscore van energiegebruik, op basis van EPG-resultaten, weergeven als EPG*, dan 

kunnen we stellen dat: 

 DPG = MPG + EPG* 

Immers de MPG geeft weer wat de milieu-impact is van de materialen in het gebouw, inclusief 

winning, materiaalproductie, gebouwconstructie, onderhoud, sloop en afvalverwerking. En de EPG* 

geeft de milieu-impacts weer als gevolg van het energiegebruik tijdens de gebruiksfase van het 

gebouwd. 

Voor de omrekening van EPG resultaten naar een EPG* score maken we gebruik van milieu-impact 

factoren voor de belangrijkste (finale) energiedragers die de EPG onderscheidt:  

EPG* = (Energieverbruik drager1 * IF1) + (Energieverbruik drager2 * IF2) + (Energieverbruik 

drager3 * IF3) + …. 

waarbij drager 1, 2 en 3 de verschillende energiedragers zijn die voor het finale energieverbruik van 

een gebouw worden ingezet, bijvoorbeeld elektriciteit, aardgas, externe warmte.  

De Impactfactoren IF1, IF2, IF3 geven de impactfactor per eenheid energie voor een bepaalde 

energiedrager weer, dit is een factor waarin de milieu-impact van de winning, omzetting en 

distributie van die energiedrager worden verrekend.  

Het is belangrijk om te realiseren dat deze impactfactoren twee bijdragen kunnen omvatten: 

3. IFextern, de milieu-impacts die optreden door activiteiten buiten de grenzen van het gebouw. 

Dit wil zeggen, alle impacts veroorzaakt door de winning, conversie en distributie van de 

energiedrager tot aan de voordeur (energiemeter) van het gebouw. Hierin moeten in 

principe ook de impacts van materialen voor de distributienetwerken en andere 

kapitaalgoederen buiten het gebouw worden meegenomen. (zie bijv. fig 3, bijlage 2, voor 

impacts van elektriciteit). 

Omdat deze activiteiten niet beïnvloedbaar zijn voor de ontwerper of gebruiker van het 

gebouw hanteren we voor IFextern generieke waarden (maar wel verschillend per 

energiedrager).  

4. IFintern, de milieu-impacts veroorzaakt door energie-omzettingsprocessen binnen het 

gebouw, bijvoorbeeld bij de verbranding van aardgas in een verwarmingsketel (zie fig. 4, 

bijlage 1, voor impacts van energiedrager aardgas).  

                                                                 
d Preciezer geformuleerd: de EPG omvat de energiegebruiken voor verwarmen, koelen, warmwaterbereiding etc. in de 

gebruiksfase. Het energiegebruik voor onderhoudswerkzaamheden en ook  energiegebruiken buiten de gebruiksfase  vallen 

onder de MPG. 
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Omdat deze impactfactor samenhangt met de keuze van het verbrandingstoestel heeft de 

ontwerper of gebruiker van het gebouw hier invloed op. Het hanteren van een generieke 

waarde voor IFintern is dus minder wenselijk.  

Toegespitst op gastoestellen kan de IFintern per type ketel verschillen door: 

a. verschil in omzettingsrendement van gas naar warmte; 

b. ander verschil in verbrandingsemissie, bijv. NOx-emissie, onafhankelijk van het 

omzettingsrendement. 

De rendementsfactor is eenvoudig mee te nemen omdat die tot uitdrukking komt in het 

aantal m
3
 gas dat geconsumeerd wordt voor het gebouw. Verschillen in verbrandings-

emissies echter, zijn niet of nauwelijks bekend, deze kunnen per keteltype bekend worden 

gemaakt door producenten van verwarmingstoestellen. Maar op dit moment is het dus nog 

lastig om een IFintern vast te stellen die rekening houdt met de verschillen in emissies per 

ketel, anders dan veroorzaakt door rendementsverschillen. 

Bovenstaande impactfactoren moeten afzonderlijk moeten worden vastgesteld per energiedrager, 

voor zover relevant voor gebruik in de gebouwde omgeving. De energiedragers die in de EPG-

methode worden onderscheiden, zijn: 

- elektriciteit 

- aardgas  

- externe warmte, kolen/olie 

- externe warmte, AVI 

- externe koude 

- biomassa 

Onder punt 6 beschrijven we of en hoe we de impactfactoren voor bovengenoemde energiedragers 

hebben vastgesteld. Eerst gaan we in op de meest geschikte keuze voor de functionele eenheid. 

Functionele eenheid 

Het is gebruikelijk om de prestatie-indicator van een gebouw te karakteriseren voor een bepaalde 

functionele eenheid. Meestal wordt hiervoor de m
2
 vloeroppervlak gebruikt omdat het een 

bruikbare en praktische maat is voor de functionaliteit van een gebouw. Helaas zijn er nog diverse 

varianten in de definitie van een m
2
 vloeroppervlak, zo hebben we onder andere het bruto vloer 

oppervlak (BVO) en het gebruiksoppervlak (GO). Voor de EPG berekening wordt het 

gebruiksoppervlak nog opgesplitst naar verwarmd gebruiksoppervlak en onverwarmd 

gebruiksoppervlak.  

We hebben al gezien dat de functionele eenheden voor EPG en de MPG verschillend gekozen zijn. 

 In de EPG is gekozen voor m
2
 verwarmd gebruiksoppervlak  

 In de MPG is gekozen voor de m
2
 bruto vloeroppervlak 

 

In principe lijkt de beste functionele eenheid voor de milieuprestatie een gebouw, de m
2
 totaal 

gebruiksoppervlak (d.w.z. verwarmd + onverwarmd GO). Het GO van een ruimte of van een groep 
van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, 
die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Bij de bepaling van de GO worden niet 
meegerekend: 
- de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m, met 

uitzondering van vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.; 

- een liftschacht; 

- een trapgat, schalmgat of vide, indien de oppervlakte groter is dan of gelijk is aan 4 m2; 

- een vrijstaande bouwconstructie (niet zijnde een trap) indien de horizontale doorsnede 

daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2; 

- een leidingschacht, indien de horizontale doorsnede groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2; 

- een dragende binnenwand.  
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Meer dan het BVO geeft het GO aan hoeveel m
2
 de gebruiker van een gebouw echt beschikbaar en 

benutbaar heeft en het GO lijkt daarom de meest geschikte functionele eenheid Dit zou betekenen 
dat we voor de DPG een andere eenheid zouden kiezen dan voor zowel MPG als EPG, m.a.w. naast 
de omrekening van EPG naar EPG* moet ook de MPG gecorrigeerd worden naar de andere 
functionele eenheid. 

Uit pragmatische overwegingen hanteren we daarom voorlopig de m
2
 BVO als functionele eenheid 

voor het vaststellen van DPG-score in de praktijktoets met de speciale versie van GPR Gebouw.  

Impactfactor voor elektriciteit 

In de impactfactor voor elektriciteit willen we zo volledig mogelijk de milieueffecten meenemen van 

het opwekken en distribueren van elektriciteit tot aan de voordeur. We kiezen daarbij voor de 

levering op laagspanningsniveau aan een kleinverbruiker omdat dit het meest representatief is voor 

het gros van de gebouwen in Nederland.  

Om deze impact vast te stellen sluiten we zo veel mogelijk aan bij de methodiek van de MPG. Naast 

het winnen en aanvoeren van brandstoffen voor het Nederlandse elektriciteitsproductiepark, 

worden ook de emissies bij elektriciteitsopwekking en de materialen voor het elektrisch 

distributienetwerk meegenomen.  

Bij de analyse van het elektriciteitsopwekkingsysteem is een aantal relevante keuzes: 

- Voor welk jaar beschouwen we de brandstofmix? 

- alleen fossiele opwekkingseenheden of ook groene stroom productie? 

- alleen centrale opwekking of ook decentrale opwekking (WKK)? 

- Data voor hoeveelheden geïmporteerde stroom per land? 

Voor de milieuprofielen van bouwmaterialen wordt in de huidige versie van Nationale Milieu 

Database gebruik gemaakt van LCA data uit de ecoinvent database versie 2.2 (EI2.2). Met betrekking 

tot elektriciteitsproductie is dit een betrekkelijk oude dataset die gebaseerd is voor de brandstofmix 

van het jaar 2004. Het is de bedoeling dat versie 1.7 van de NMD, die in voorjaar 2015 beschikbaar 

komt, gebaseerd zal zijn op ecoinvent v3.1 (EI3.1). De brandstofmix van EI3.1 is overigens gebaseerd 

op data voor het jaar 2008, dus nog niet heel actueel. 

In overleg met IVAM (H. van Ewijk) is ervoor gekozen om voor de KIEM impactfactor aan te sluiten bij 

dezelfde ecoinvent versie 2.2 van de huidige NMD (v1.6), maar wel met een enigszins 

geactualiseerde brandstofmix. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de verschillen tussen de 

oorspronkelijke EI2.2 brandstofmix en de EI3.1 mix. We zien met name verschuiving in de import van 

stroom (minder import uit Duitsland en België, meer uit Noorwegen). 

Op basis van de MPG methode voor weging van milieu-impacts is vervolgens een totale schaduwprijs 

vastgesteld voor de elektriciteitsproductie en -levering aan kleinverbruikers in Nederland. Deze 

schaduwprijs, oftewel de KIEM-impactfactor, voor elektriciteit is aldus berekend op 0,061 S€/kWh. 

Hiervan is ruim 50% veroorzaakt door de impact van Global Warming (“CO2-emissie”) en bijna 25% 

door de impact op “human toxicity” . Voor de brandstofmix van EI2.2 lag de schaduwprijs hoger, te 

weten S€ 0,064/kWh (zie bijlage 3). 

Naar de toekomst toe is te overwegen om de brandstofmix en opwekkingstechnieken meer in lijn te 

brengen met de huidige stand van zaken. Echter de consistentie met de andere basisprofielen in de 

NMD is daarbij wel een punt van aandacht. Actualisering is wenselijk voor: 

- Jaar voor brandstofmix en verdeling import uit buitenland 

- Beter modelleren van WKK-opwekking 

- Herkomst van gas voor elektriciteitscentrales 

- Splitsing naar levering van grijze stroom dan wel groene stroom (nu: gemiddelde mix). 

Eigen opwekking van elektriciteit 

Elektriciteit geproduceerd op of in het gebouw, bijvoorbeeld m.b.v. een zonnecelsysteem of micro-

WKK eenheid, moet in mindering worden gebracht op het elektriciteitsverbruik. De 



 

  

W/E adviseurs – Duurzaamheidsprestaties onderwijsgebouwen MJA 19 mei 2017 44  

bovenbeschreven impactfactor voor elektriciteit moet dus toegepast worden op het netto-verbruik, 

na aftrek van eigen opwekking. 

De materialen voor het energie-opwekkingsysteem moeten uiteraard worden meegenomen in de 

MPG-berekening. 

Impactfactor voor verbranding van aardgas 

Ook voor het verbruik van aardgas als brandstof in een verwarmingstoestel willen we een 

impactfactor vaststellen. We hebben eerder opgemerkt dat hier twee bijdragen meegenomen 

moeten worden: 

- IFextern, de generieke impactfactor voor de aanvoer van aardgas bij de Nederlandse 

kleinverbruikere; 

- IFintern, de impactfactor als gevolg van de verbranding van het aardgas in een cv-ketel of ander 

verwarmingstoestel. 

Opnieuw moeten we aansluiten bij de processen en technieken die beschikbaar zijn in de ecoinvent 

database v2.2. Ecoinvent is een database die zijn oorsprong heeft in Zwitserland en het bleek dat 

data voor gasvoorziening bij kleinverbruikers oorspronkelijk waren gemodelleerd op basis van de 

aanvoermix zoals die in Zwitserland geldt. Omdat in Nederland naar verhouding meer gas uit 

Noorwegen wordt geïmporteerd en minder uit Rusland is de Zwitserse mix minder representatief. 

Met name voor de broeikasgasemissies kan dit nogal uitmaken (denk aan lekkages van methaan uit 

transportleidingen).Zo kent de NL gasmix een Global Warming Potential die slechts 25% bedraagt 

van de Zwitserse mix. Daarom is aanpassing van de gasmix naar de NL situatie doorgevoerd voordat 

een milieuprofiel is opgesteld.  

Het materiaalgebruik voor het gasdistributienetwerk is overigens expliciet inbegrepen in de milieu-

impact van gasaanvoer (dit valt buiten het gebouw en wordt dus niet meegenomen in de MPG). 

De impact door emissies van de verbranding in de ketel is gemodelleerd op basis van een specifiek 

type HR-ketel zoals beschikbaar in ecoinvent 2.2 (“Natural gas, burned in boiler modulating 

<100kW/RER“) . Deze ketel heeft een gemiddeld omzettingsrendement (van gas naar warmte) van 

76%f.  

Twee verdere aanpassingen waren nodig in de procesdata voor de ketel:  

1. uitsluiting van het elektriciteitsgebruik door de ketel (deze wordt immers al meegenomen via 

elektriciteitsverbruik uit EPG) en  

2. uitsluiting van de materialen verwerkt in de ketel (deze zijn al opgenomen in de MPG).  

Op basis van deze aangepaste product- en procesdata komen we tot de volgende schaduwprijs voor 

gasverbranding in een cv-ketel: 5,05x10
-3 

S€ per m
3
 aardgas. Hierin zit 68% bijdrage door 

verbrandingsemissies van de ketel en 32% bijdrage van de aanvoer van aardgas. 

Impactfactor voor Externe Warmtelevering 

Voor externe warmtelevering is het uitermate lastig om een KIEM impactfactor vast te stellen. Er is 

een grote diversiteit aan systeemconfiguraties die kan voorkomen. In de impactfactor moet in ieder 

geval rekening worden gehouden met: 

- (extra) inzet van brandstoffen t.b.v. de warmte-opwekking (incl. hulpketels) 

- emissies vanuit de verbranding van deze brandstoffen; 

- in geval van Warmte Kracht Koppeling: de allocatie van impacts over elektriciteit en warmte; 

- de materiaalinzet voor het warmtenetwerk en hulpketels; 

                                                                 
e Ook voor aardgas achten we levering aan de kleinverbruiker het meest representatief voor de gebouwde omgeving. 

f Dit lijkt misschien laag voor een HR-107 ketel maar als jaargemiddelde waarde met inbegrip van warm tapwater productie, is 

het redelijk realistisch.  Overigens wordt feitelijk met het werkelijk rendement in de gebouwsituatie gerekend omdat we 

uitgaan van gasverbruikscijfers uit de EPG berekening. Emissies van de ketel worden dus meegeschaald met het 

ketelrendement volgens de EPG. 



 

  

W/E adviseurs – Duurzaamheidsprestaties onderwijsgebouwen MJA 19 mei 2017 45  

 

Voor warmtelevering zijn verschillende emissiefactoren voor CO2 in omloop, afhankelijk van de 

gehanteerde rekenmethode (Uniforme Maatlat, EMG, EPG)g: 

STEG  19-28   kg CO2/GJ 

Olie/Kolen 87 

AVI  8,5-20 

Gasmotor/WKK 70,3 

Geothermie  3,0 

 

Gezien de grote spreiding in alleen al de CO2 –emissie plus de onbekendheid van materiaalinzet voor 

het warmtenet is het verstandig om een conservatieve schatting aan te houden. We kiezen er 

daarom voor om een voorlopige, indicatieve impactfactor te baseren op de impact van 

aardgasverbranding met een opslag van 50%: dat wil zeggen een impactfactor van 7,6 S€/GJ.  

Dit is een globale schatting die als gemiddelde kan worden gebruikt voor bestaande warmtenetten in 

Nederland. Warmtenetten die zijn ingericht voor benutting van bodemwarmte moeten natuurlijk 

anders gemodelleerd worden. 

Nadere analyses voor specifieke warmtenetten, wellicht op basis van gelijkwaardigheidsverklaringen 

voor de EPG, en met aanvullend informatie over de opbouw van het distributienetwerk zijn nodig om 

meer exacte impactfactoren vast te stellen. Ook analyses voor kleinschalige netten met 

bodemwarmte als bron zijn noodzakelijk voor een goed beeld van diverse warmteleverings-opties. 

Externe koude  

Voor levering van externe koude is nog geen impactfactor vastgesteld. Dit is een complexe opgave 

vanwege de grote variatie aan systemen en koudebronnen. 

Biomassa 

Ook bij biomassa en biogas kennen we een groot scala aan soorten en bronnen voor de brandstof, 

ieder met heel specifieke milieu-impacts. Het aspect van indirect landgebruik en alle gevolgen 

daarvan (bijv. ontbossing), vormen hierbij een belangrijk aandachtspunth. 

Om deze reden is in het KIEM-project nog geen impactfactor voor verbranding van biomassa 

vastgesteld. Dit zou wel wenselijk zijn, gezien de groeiende bijdrage van biomassa. 

Verder onderzoek 

Onderwerpen die nader onderzoek verdienen zijn: 

1. Wat is de materialeninzet voor warmtenetwerken in diverse configuraties; 

2. Wat zijn impactfactoren voor typische warmte-opweksystemen voor warmtelevering, zowel 

grootschalige en kleinschalige; 

3. Wat zijn impactfactoren voor gebruik van diverse types biomassa of biogas; 

4. is het zinvol een onderscheid te maken in het milieuprofiel naar grijze en groene elektriciteit? 

5. Idem voor “groen gas”? 

6. Is het mogelijk om specifieke informatie te verschaffen over de verbrandingsemissies van 

verschillende types cv-ketels? Zo ja, is het zinvol om op basis hiervan toestel-specifieke 

milieuprofielen te maken ? 

                                                                 
g Bronnen:  

    1) P. Nuiten, Memo CO2-emissiefactoren STEG en aftapwarmte, W/E adviseurs, februari 2015 

    2) www.co2emissiefactoren.nl, originele bron:  CE Delft, 2011. Conversiefactoren voor de CO2-prestatieladder ProRail 

Update factoren 2011.  

h Zie bijv. Wicke et al, Copernicus Institute, Utrecht University, 2015 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.uu.nl/en/news/increased-biofuel-production-without-indirect-effects-possible
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Bijlage 2 GPR Gebouw berekeningen 
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Resultaten
Resultaten
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8,9 10001 Energie
1.1 Energieprestatie 6,0 750

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)

GO 12.461,81

EPC 0,28

Primair energiegebruik EPG (GJ)

totaal primair energiegebruik (GJ) 2443

totaal CO2 verbruik (ton) 148

Resultaten

Energieprestatie en CO2-emissie

Energieprestatie coëfficiënt (EPC) 0,28

CO2 (ton) 148

CO2 emissiereductie (%) 74

Primair energiegebruik EPG

totaal primair energiegebruik (MJ) 2443000

primair energiegebruik per m2 GBO (MJ/jaar m2) 196

1.2 Energieprestatie, aanvullend 8,7 250

1.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

1.2.2 CO2 emissiereductie t.o.v. niveau 2006

CO2-emissiereductie  &#61; 100% 80

80% <= CO2-emissiereductie < 100% 64

60% <= CO2-emissiereductie < 80% 48

40% <= CO2-emissiereductie < 60% 32

20% <= CO2-emissiereductie < 40% 16

0% <= CO2-emissiereductie < 20% 0

-20% <= CO2-emissiereductie < 0% -16

-40% <= CO2-emissiereductie < -20% -32

-60% <= CO2-emissiereductie < -40% -48

-80% <= CO2-emissiereductie < -60% -64

-100% <= CO2-emissiereductie < -80% -80

CO2-emissiereductie  < -100% -96

1.2.3 Ontsluiting gebouw

energiezuinige lift(en) of geen lift 10

1.2.4 Overige energiebesparende voorzieningen

energiezuinige buitenverlichting 10

1.2.5 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

Energie 4WE002 W/E adviseurs



MJA DPG » I/O HAN » DPG

GPR Gebouw© 4.3 » Nieuwbouw Onderwijsgebouwen

6,8 10002 Milieu
2.1 Milieuprestatie gebouw (MPG) 6,2 500

Gebouwkenmerken

Gebruiksfuncties

Gebruiksfunctie: Onderwijsgebouw

Levensduur: 50 jaar

Type: School, 6000m2

Totaal BVO: 16641 m2

Totaal GO: 12461,81 m2

Resultaten

Gewogen milieueffecten

Grondstoffen: 0,004 €/m2 BVO*jaar

Emissies: 0,535 €/m2 BVO*jaar

MPG (schaduwprijs): 0,54 €/m2 BVO*jaar

Gebruikte versies software en database

Versie GPR Gebouw: 4.3

Versie productendatabase SBK: 1.8

Versie GPR MPG rekenkern: 1.1.5

Materialisering

Fundering

Bodemvoorzieningen

Grondaanvullingen Zand 697,6 m3

Bodemafsluitingen Zand [100 mm dikte] 2165,3 m2

Fundering

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C30/37+20%betongranulaat; incl.wapening + eps [550 mm

dikte,550 mm hoogte]

1226 m1

Funderingsbalken Beton, prefab; AB-FAB [290 mm breedte,290 mm hoogte] 3589 m1

Vloeren

Vloeren, begane grond

Vloeren, vrijdragend Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening [320 mm dikte] 4123 m2

Isolatielagen Glaswol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5 [3.5 m2k/w r-waarde] 4123 m2

Dekvloeren Anhydriet gietvloer, op 20mm polystyreen (NBVG) [50 mm dikte] 3786,2 m2

Afwerklagen Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 209,3 m2

Vloeren, verdieping

Vloeren Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening [320 mm dikte] 8872 m2

Dekvloeren Anhydriet gietvloer, op 20mm polystyreen (NBVG) [50 mm dikte] 8513,4 m2

Afwerklagen, vloer Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 354,2 m2

Verlaagde plafonds Steenwol MWA 2012, geperst; d:20mm; +profielen,staal 7480 m2

Vloeren, balkon- en galerij

Balustrades RVS; glasplaat vulling 521,9 m1

Draagconstructie

Hoofddraagconstructies

Kolommen Beton,in het werk gestort, C20/25+20%betongranulaat; incl.wapening [310 mm dikte,310 mm

diepte]

320,1 m1

Kolommen Beton,in het werk gestort, C20/25+20%betongranulaat; incl.wapening [354.5 mm dikte,3354.5

mm diepte]

327,1 m1

Kolommen Beton,in het werk gestort, C20/25+20%betongranulaat; incl.wapening [398.8 mm dikte,398.8

mm diepte]

160 m1

Kolommen Beton,in het werk gestort, C20/25+20%betongranulaat; incl.wapening [443.11 mm

dikte,443.11 mm diepte]

174 m1

Dragende wanden, massief Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening [350 mm dikte] 930,2 m2

Gevels

Gevels, dicht

Spouwwanden, buitenblad BB&S betongevelsteen + metselmortel + voegmortel 4094 m2

Spouwwanden, binnenblad, massief HSB,nietdragend,Eur.naald; prefab,incl.isolatie,beplating; duurz.bosb; NBvT 4094 m2

Gevels, open
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Kozijnen Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 776 m2

Ramen Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 1840 m2

Deuren Multiplex; sandwich; 2xmultiplex; geschilderd:alkyd; 14,3 p

Beglazing HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), vandalisme bestendig; 6/16/7 mm 1759,2 m2

Lateien Beton, prefab; AB-FAB [100 mm dikte,60 mm hoogte] 310 m1

Vensterbanken Kunststeen; element [20 mm dikte] 510,5 m1

Waterslagen Kunststeen [100 mm breedte,40 mm hoogte] 611 m1

Waterkeringen DBM Lood slab [0.5 m1 breedte,1.3 mm dikte] 261,6 m1

Daken

Daken, plat

Daken Staalframe element 1322 m2

Daken Beton,in het werk gestort, C20/25+20%betongranulaat; incl.wapening [320 mm dikte] 2462 m2

Isolatielagen EPS [5 m2k/w r-waarde] 3377,7 m2

Bedekkingen EPDM, sbs cachering; verkleefd 3377,7 m2

Waterkeringen EPDM; folie [50 mm breedte,1 mm dikte] 675,7 m1

Ballast en afwerklagen Grind [50 mm dikte] 2462 m2

Ballast en afwerklagen Begroend dak; drainage+filter+subtraat+sedum (excl dakbedekking) 1322 m2

Aftimmering, buiten Volkern; op regelwerk, geisoleerd [8 mm dikte] 776,7 m1

Dakopeningen

Lichtkoepels Lichtkoepel 3-wandig (utiliteitsbouw) 6,75 m2

Lichtstraten Lichtstraat glas (utiliteitsbouw) 405 m2

Installaties

Warmtelevering

Warmteopwekkingsinstallaties U-bouw Warmtepomp Brine-water, 65 w/m2 12461,81 m2gbo

Warmtedistributiesystemen Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 12461,81 m2gbo

Warmteafgiftesystemen Vloerverwarming 95 W/m2; leidingen:kunststof 12461,81 m2gbo

Warmtapwaterinstallaties Elektrische boiler; CW:4-6, 120 liter 5 p

Zonneboilersystemen Individuele zonneboiler; collector+opslagvat (bij 2.7m2 collector) 20 m2

Elektrische installatie

Aarding aarding kantoorgebouw 12461,81 m2gbo

Energie, laagspanning energie laagspanningsinstallatie inclusief verdeling 18,9 m2gbo

Verlichting Armatuur & lampen, LED-120 cm 12461,81 m2gbo

Elektricteitsleidingen Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 12461,81 m2gbo

Elektriciteitsopwekkingsystemen Kristallijn silicium, paneel (135 Wp/m2); paneel+inverter+bekabeling+steun 1620 m2

Koudelevering

Koudeafgiftesystemen Klimaatplafond; extra materiaal t.b.v. distributienet 12461,81 m2GBO

Luchtbehandeling

Luchtbehandelingssystemen VLA LBK; balans, 16.000-40.000m3/h, koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw 1 p

Luchtdistributiesystemen Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal, incl. roosters 12461,81 m2gbo

Water- en gasdistributie

Waterleidingen Polyetheen; leiding+mantelbuis 12461,81 m2gbo

Afvoeren

Buitenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 12461,81 m2gbo

Binnenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 12461,81 m2gbo

Hemelwaterafvoeren Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm 78 m1

Inbouw

Binnenwanden

Niet dragende wanden, systeem Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG) 761,1 m2

Niet dragende wanden, systeem Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat met isolatie (NBVG) 2932,2 m2

Niet dragende wanden, verplaatsbaar Houten frame, 38x95mm; enkel glas, 6mm 1754,7 m2

Afwerklagen Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 675,3 m2

Afwerklagen Gipspleister (NBVG) [5 mm dikte] 1507,8 m2

Binnenwandopeningen

Binnenkozijnen Hout; geschilderd:alkyd 471,6 m2

Binnendeuren Spaanplaat; geschilderd:alkyd 214 p

Binnendorpels Kunststeen [20 mm hoogte] 192,9 m1

Trappen en liften

Centrale trappen Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes 30 p

Leuningen Europees loofhout; duurzame bosbouw [60 mm diameter] 192 m1

Liftcabines Staal; personenlift; gemoffeld 3 p

Liftinstallaties Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag 18 p

Vaste voorzieningen
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Keukenkasten Spaanplaat; kunststoflaag 28 m1

Aanrechtbladen Roestvaststaal; d:1mm+onderblad:multiplex 28 m1

Toiletten Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 100 p

Wasvoorzieningen Keramiek; wastafel 60 p

Douchevoorzieningen Keramiek; tegels 1 p

Douchevoorzieningen Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot 2 p

Terreinvoorzieningen

Verhardingen Straatbaksteen [65 mm dikte] 3231,3 m2

2.2 Circulair materiaalgebruik 7,5 300

2.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 180

2.2.2 Hergebruik producten

bij meerdere gebouwelementen; >= 50% (gemiddeld) 13

bij één gebouwelement;  >= 50% 7

bij meerdere gebouwelementen; < 50% (gemiddeld) 7

bij één gebouwelement; < 50% 3

geen hergebruik 0

2.2.3 Circulaire materialen (biobased of secundair)

bij meerdere gebouwelementen; hoog aandeel 18

bij één gebouwelement; hoog aandeel 9

bij meerdere gebouwelementen; relevant aandeel 6

bij één gebouwelement; relevant aandeel 3

geen circulaire materialen 0

2.2.4 Hout uit duurzaam beheerde bossen

> 95% 9

70 - 95% 4

50 - 70% 0

30 - 50% -22

< 30% -44

2.2.5 Bouwmethode, gericht op efficiënt materiaalgebruik

ontwerpoplossingen, gericht op slanke constructies 6

robuuste uitvoering of detaillering bij gevoelige gebouwelementen 6

eenvoudig aanpasbare gebouwcomponenten 6

2.2.6 Bouwmethode, afgestemd op meerdere cycli

industrieel bouwsysteem 31

scheiding constructie en afbouw/inrichting 18

demontabele gebouwcomponenten 13

2.2.7 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

2.3 Water 7,0 200

2.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 120

2.3.2 Waterverbruik toiletsystemen

waterloos toilet (o.a composttoilet) 16

4 liter reservoir, incl. stroomvergroter én spoelonderbreker 13

6 liter reservoir én spoelonderbreker 6

6 tot 9 liter reservoir én spoelonderbreker 0

6 tot 9 liter reservoir zonder spoelonderbreker -3

2.3.3 Waterverbruik kranen

kranen met volumebegrenzers 8

zelfsluitende kranen / sensorkranen 8

ééngreepsmengkranen 3

normale kranen 0

2.3.4 Waterverbruik douches

waterbesparende douchekop 4

douche met zelfsluitende kraan / sensorkraan 1

standaard-douchekoppen 0

2.3.5 Waterverbruik sprinklersystemen

geen sprinklerinstallatie 4

sprinklerinstallatie met waterbesparende maatregelen 0

sprinklerinstallatie met beperkt waterbesparende maatregelen -8

sprinklerinstallatie zonder waterbesparende maatregelen -16
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2.3.6 Waterverbruik overige voorzieningen

toiletsystemen: urinoirs 3

toiletsystemen: watervrije urinoirs 3

warmwaterleiding: korte afstand van toestel naar tappunten 1

waterleiding: lekdetectiesysteem op hoofdleiding 2

2.3.7 Circulair watergebruik

opvang grijswater, gebruik voor o.a. toilet 5

opvang hemelwater, gebruik binnen (o.a. toilet) 5

opvang hemelwater, gebruik buiten (o.a groen) 2

2.3.8 Belasting riolering, bodem en grondwater

ontkoppeling, afvoer hemelwater naar bodem of oppervlaktewater of intensief groendak 10

extensief groendak 10

weinig verhard oppervlakte 5

gescheiden riolering 3

olie- en slibvangers bij o.a. parkeerplaatsen ontbreken -5

2.3.9 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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8,3 10003 Gezondheid
3.1 Geluid 7,3 150

3.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 90

3.1.2 Geluidbelasting van buiten

<= 53 dB 13

>53 dB en <=58 dB 0

>58 dB en <=63 dB -7

>63 dB en <=68 dB -10

>68 dB en <=73 dB -13

>73 dB -16

3.1.3 Geluidwering van de gevel

dubbele kierdichting + akoestisch glas + gebalanceerde ventilatie 16

enkele kierdichting + gebalanceerde ventilatie 12

dubbele kierdichting + akoestisch glas + suskast ventilatie 8

enkele kierdichting + suskast 4

enkele kierdichting en roosters/klepramen -4

3.1.4 Geluidwering tussen leslokalen

wanden van beton of kalkzandsteen >= 150 mm of systeemwanden van dubbel gipskarton 7

wanden van kalkzandsteen of baksteen 100 -150 mm of systeemwanden van gipskarton (minimum niveau duurzaam inkopen) 3

lichte scheidingswanden van gips of gasbeton 0

wanden met geluidlekken (bijv. aansluiting gevel of boven plafond) -3

scheidingswanden met deuren met goede kierdichting -3

scheidingswanden met deuren zonder kierdichting -7

3.1.5 Geluidwering tussen leslokaal en gang

wanden met deuren met goede kierdichting rondom (minimum niveau duurzaam inkopen) 3

goed sluitende deuren zonder kieren (zonder kierdichting) 0

wanden met deuren zonder maatregelen -3

3.1.6 Geluidwering tussen leslokaal en overige ruimten met veel geluidproductie (entree, aula, speellokaal, gymzaal)

er grenzen geen leslokalen aan ruimten, zoals entree of aula 3

leslokalen grenzen met lichte wand aan ruimte met veel geluidproductie -1

leslokalen grenzen via deur aan ruimte met veel geluidproductie -4

3.1.7 Geluidhinder in leslokaal aan speelplein

er is aandacht besteed aan het verminderen  van de overlast in lokalen door geluiden van het speelplein 7

er zijn geen speciale maatregelen getroffen bij lokalen die aan speelplein grenzen -7

3.1.8 Installatiegeluid ventilatiesysteem

ventilatiesysteem met extra akoestische maatregelen 7

ventilatiesysteem met akoestische maatregelen 0

ventilatiesysteem zonder afdoende akoestische maatregelen -9

3.1.9 Nagalmtijd leslokalen

goed geluidabsorberend verlaagd plafond 4

redelijk geluidabsorberend plafond 0

geen of nauwelijks geluidabsorberend plafond -6

3.1.10 Nagalmtijd gymlokaal

geluidabsorberend verlaagd plafond + geluidabsorberende wanden (of geen gymlokaal) 3

geluidabsorberend verlaagd plafond -3

geen of matig geluidabsorberend plafond (galmend gymlokaal) -8

3.1.11 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

3.2 Luchtkwaliteit 8,8 450

3.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 270

3.2.2 Ventilatie en regelgeving

capaciteit ventilatievoorzieningen 1,5 x nieuwbouweis Bouwbesluit 2012 77

voorzieningen voor toe- en afvoer van ventilatielucht conform Bouwbesluit 2012 nieuwbouw 39

voorzieningen voor toe- en afvoer van ventilatielucht conform Bouwbesluit 2003 nieuwbouw voor verblijfsgebieden 0

voorzieningen voor toe- en afvoer ventilatielucht, capaciteit minder dan nieuwbouw eis Bouwbesluit 2003 of onbekend -39
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3.2.3 Aanvullende voorzieningen ventilatiesysteem

ventilatie is per ruimte te regelen 6

zelfregelende roosters of goed inducerende inblaasroosters 6

CO2-regeling 6

ventilatievoorzieningen zijn goed reinigbaar 6

er is sprake van recirculatie van ventilatielucht -6

ongunstige locatie luchttoevoer -13

er is luchtbevochtiging -6

3.2.4 Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen

geen fosfogips in plafonds/wanden/stucwerk 5

bouw- en afwerkmaterialen hebben geen of een lage formaldehyde emissie 5

geen onverpakte minerale vezels 5

binnenwerk wordt niet geschilderd 5

er wordt uitsluitend oplosmiddelarme verf gebruikt 2

oplosmiddelen arme/-vrije lijmen en kitten 5

3.2.5 Stofconcentraties in relatie tot warmte afgiftesysteem

lage temperatuurverwarming: wand/vloerverwarming 13

lage temperatuurverwarming: radiatoren 6

radiatorenverwarming (hoge temperatuur) 0

luchtverwarming (voorzien van HEPA of ULPA filter) -3

luchtverwarming -6

3.2.6 Voorzieningen beperken stofconcentraties

goede reinigbaarheid verwarmingsvoorzieningen 3

beperken stofconcentraties door centrale stofzuiginstallatie 3

3.2.7 Biologische agentia

geen of weinig schimmelgevoelige materialen 6

geen 'zachte' vloerbedekking 13

3.2.8 Fijnstof - concentratie

gebouw ligt niet aan een drukke weg 6

gebouw ligt aan een drukke weg -13

3.2.9 Fijnstof - maatregelen

er is een groen dak of een groene gevel toegepast 3

de gevel aan de wegzijde is afgeschermd 3

3.2.10 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

3.3 Thermisch comfort 8,6 350

TO berekening: geen TO berekening beschikbaar

3.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 210

3.3.3 Zomercomfort - geen TO-berekening beschikbaar

beperkte raamoppervlakte op oost, west, zuid: < 25% van gebruiksoppervlak verblijfsruimte 7

raamoppervlakte op oost, west en zuid > 40% van gebruiksoppervlak verblijfsruimte -15

ten minste 9 dm&#179;/s per m2 aan te openen raam per groepsruimte (Frisse scholen klasse A) 4

ten minste 6 dm&#179;/s per m2 aan te openen raam per groepsruimte (Frisse scholen klasse B en C) 0

spuivoorzieningen voldoen niet aan Frisse Scholen eis -15

massieve bouwwijze 4

thermisch open plafond 4

zomernachtventilatie 4

ongunstige locatie luchttoevoer -4

overstekken boven ramen op zuid 4

buitenzonwering 11

zonwerende beglazing (ZTA <= 0,35 ) 7

koeling (vloerkoeling, airco) 11

lage interne warmtelast door toepassing HF TL en/of LED verlichting 4

3.3.4 Wintercomfort door warmteafgiftesysteem

lage temperatuurverwarming: wand/vloerverwarming 23

lage temperatuurverwarming: radiatoren 12

radiatorenverwarming 0

luchtverwarming -9

3.3.5 Wintercomfort door overige kenmerken

tochtwerende voorzieningen ventilatietoevoer 23

zeer goede kierdichting 16

glasvlakken hoger dan 2,5 m (zonder voorzieningen) -8
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3.3.6 Individuele regelbaarheid

te openen ramen zijn traploos regelbaar 6

buitenzonwering, is individueel te bedienen 6

ruimtetemperatuur is individueel regelbaar 6

3.3.7 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

3.4 Licht en visueel comfort 6,8 50

3.4.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 30

3.4.2 Daglichttoetreding

daglichtoppervlakte in leslokalen bedraagt 10% of meer van vloeroppervlakte 3

daglichtoppervlakte in leslokalen bedraagt tussen 5% en 10% van vloeroppervlakte 0

daglichtoppervlakte in leslokalen bedraagt 5% of minder -3

reflectiecoëfficiënt binnenwanden > 0,5 en plafond > 0,7 2

3.4.3 Daglichttoetreding - visueel comfort

voorkomen verblinding door daglicht/reflecties 1

speciale voorzieningen tegen grote helderheidsverschillen (door daglicht) op werkvlak 1

lichtwering (lamellen, weinig lichtdoorlatende gordijnen) 2

geen gekleurde beglazing 1

uitzicht op groen 1

uitzicht op industrie of blinde gevels -1

3.4.4 Kunstlicht: kwaliteit

individuele regelbaarheid verlichting 1

verlichtingssterkte werkplek >= 500 lux 2

kleurweergave-index Ra >= 90 1

matige kleurweergave, Ra<80 -1

aandacht aan bordverlichting 1

3.4.5 Kunstlicht: voorkomen van verblinding

armaturen met hoge mate van afscherming 5

armaturen met normale tot goede afscherming 0

armaturen met matige afscherming -5

3.4.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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8,5 10004 Gebruikskwaliteit
4.1 Toegankelijkheid 6,0 250

Internationaal ToegankelijkheidsSymbool (ITS): op basis van losse maatregelen

4.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

Bezoekbaarheid 38

Behaalde punten 0

4.1.3 Toegangsroute, van openbare weg tot hoofdentree: vrije breedte

breedte >= 1,8 m OF niet aanwezig 100%

1,2 m <= breedte < 1,8 m 0%

breedte < 1,2 m -100%

4.1.4 Toegangsroute, van openbare weg tot entree: vrije breedte

breedte >= 1,2 m OF niet aanwezig 100%

0,9 m <= breedte < 1,2 m 0%

breedte < 0,9 m -100%

4.1.5 Toegangsroute, van openbare weg tot hoofdentree: hoogteverschil

h <= 0,02 m OF h > 0,02 m met helling <= 1:25 100%

h > 0,02 m met hellingbaan 0%

4.1.6 Toegangsroute, van openbare weg tot entree: hoogteverschil

h <= 0,02 m OF h > 0,02 m met helling <= 1:25 100%

h > 0,02 m met hellingbaan 0%

4.1.7 Hoofdentreedeur gebouw

gebruiksvlak aan weerszijden van de hoofdentreedeur >= 2,1x2,1 m 100%

breedte gebruiksvlak aan binnen- of buitenzijde van de hoofdentreedeur < 1,35 m OF diepte < 1,1 m -100%

4.1.8 Entreedeur school

gebruiksvlak aan weerszijden van de entreedeur >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m 100%

breedte gebruiksvlak aan binnen- of buitenzijde van de entreedeur < 1,35 m OF diepte < 1,1 m -100%

4.1.9 Gemeenschappelijke verkeersruimte, van hoofdentree tot entree of bezoekbare ruimte(n): vrije breedte

breedte >= 1,8 m 100%

1,5 m <= breedte < 1,8 m 50%

1,2 m <= breedte < 1,5 m 0%

4.1.10 Gemeenschappelijke binnendeuren, van hoofdentree tot entree of bezoekbare ruimte(n)

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 2,1x2,1 m OF niet aanwezig 100%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde aan 'draaizijde' >= 0,5 m en aan andere zijde >= 0,35
m

50%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren < 1,5x1,5 m 0%

4.1.11 Verkeersruimte, van entree tot bezoekbare ruimte(n) en sanitaire ruimte (toilet): vrije breedte

breedte >= 0,9/1,1/1,35 m 100%

0,85 m <= breedte < 0,9/1,1/1,35 m 0%

4.1.12 Binnendeuren, van entree tot bezoekbare ruimte(n) en sanitaire ruimte (toilet)

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 0,9x0,9 m EN vrije breedte naast slotzijde deuren >= 0,35 m 50%

geen dorpels 50%

4.1.13 Personenlift in gebouw, op route naar bezoekbare ruimte(n)

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,1x2,1 m en opstelruimte voor lifttoegang >= 2,1x2,1 m OF éénlaags gebouw 100%

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05x1,35 m EN opstelruimte voor lifttoegang >= 1,5x1,5 m 50%

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05x1,35 m 0%

meerlaags gebouw zonder lift -100%

4.1.14 Afmetingen bezoekbare ruimte(n) en sanitaire ruimte (toilet)

op niveau van de entree is een bezoekbare ruimte en sanitaire ruimte (toilet) aanwezig 33%

sanitaire ruimte in publieke zone >= 1,65x2,2 / 1,95x1,9 m (toiletruimte) OF >= 2,2x2,2 m (indien multifunctioneel; ten minste 1st) 33%

toiletruimte >= 1,2x0,9 m EN deur in lange wand 33%

Rolstoeltoegankelijkheid 25

Behaalde punten 0

4.1.15 Gemeenschappelijke verkeersruimte, van hoofdentree tot entree of primaire ruimten: vrije breedte

breedte >= 1,8 m 100%

1,5 m <= breedte < 1,8 m 50%

1,2 m <= breedte < 1,5 m 0%
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4.1.16 Gemeenschappelijke binnendeuren, van hoofdentree tot entree of primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 2,1x2,1 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels OF niet aanwezig 100%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels 50%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren < 1,5x1,5 m 0%

4.1.17 Verkeersruimte, van entree tot primaire ruimten: vrije breedte

breedte >= 0,9/1,1/1,35 m 100%

0,85 m <= breedte < 0,9/1,1/1,35 m 0%

4.1.18 Binnendeuren, van entree tot primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 0,9x0,9 m EN vrije breedte naast slotzijde deuren >= 0,35 m 50%

geen dorpels 50%

4.1.19 Buitendeuren gebouw, op route naar primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van overige buitendeuren >= 1,5x1,5 m 100%

4.1.20 Afmetingen primaire ruimten en buitenruimte

op niveau van de entree zijn verblijfsruimten, pantry en sanitaire ruimte (MIVA-toilet) aanwezig 33%

sanitaire ruimte in niet-publieke zone >= 1,65x2,2 / 1,95x1,9 m (toiletruimte) OF >= 2,2x2,2 m (indien multifunctioneel; ten minste 1st) 33%

niet-publieke toiletruimte >= 0,9 x 1,2 m EN deur in lange wand 33%

Aanvullende maatregelen 13

Behaalde punten 0

4.1.21 Gemeenschappelijke verkeersruimte, anders dan van hoofdentree tot entree of primaire ruimten: vrije breedte

breedte >= 1,8 m 100%

1,5 m <= breedte < 1,8 m 50%

1,2 m <= breedte < 1,5 m 0%

4.1.22 Gemeenschappelijke binnendeuren, anders dan van hoofdentree tot entree of primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 2,1x2,1 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels OF niet aanwezig 100%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels 50%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren < 1,5x1,5 m 0%

4.1.23 Verkeersruimte, anders dan van entree tot primaire ruimten en buitenruimte: vrije breedte

breedte >= 0,9/1,1/1,35 m 100%

0,85 m <= breedte < 0,9/1,1/1,35 m 0%

4.1.24 Binnendeuren, anders dan van entree tot primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 0,9x0,9 m EN vrije breedte naast slotzijde deuren >= 0,35 m 50%

geen dorpels 50%

4.1.25 Trap in gemeenschappelijke verkeersruimte: vrije breedte

breedte >= 1,8 m OF éénlaags gebouw 100%

1,1/1,2 m <= breedte < 1,8 m 50%

0,8 m <= breedte < 1,1/1,2 m 0%

4.2 Functionaliteit 8,5 250

4.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

4.2.2 Meervoudig grondgebruik

twee of meer verschillende gebruiksfuncties op elkaar 3

twee of meer verschillende gebruiksfuncties aan elkaar 3

meerlaags gebouw 3

dak met gebruiksfunctie (bijv. daktuin, fietsparkeren en/of speelplein) 3

4.2.3 Bruto vloeroppervlakte als % van VNG-richtlijn

oppervlakte >= 110% 11

105% <= oppervlakte < 110% 6

100% <= oppervlakte < 105% 0

95% <= oppervlakte < 100% -6

oppervlakte < 95% -11

4.2.4 Grootte lesruimten

gebruiksoppervlakte >= 48 m2 11

45 m2 <= gebruiksoppervlakte < 48 m2 6

42 m2 <= gebruiksoppervlakte < 45 m2 0

39 m2 <= gebruiksoppervlakte < 42 m2 -6

gebruiksoppervlakte < 39 m2 -11

4.2.5 Vrije overspanning

lengte >= 7,5 m 11

6 m <= lengte < 7,5 m 0

lengte < 6 m -11
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4.2.6 Netto verdiepingshoogte

hoogte >= 3,2 m 11

2,8 m <= hoogte < 3,2 m 6

2,6 m <= hoogte < 2,8 m 0

2,1 m <= hoogte < 2,6 m -6

hoogte < 2,1 m -11

4.2.7 Fietsparkeerplaatsen: aantal

aantal > 20% van het aantal personeelsleden (FTE) plus minimumaantal plaatsen voor kinderen/leerlingen 11

op niveau CROW-richtlijn 0

minder dan volgens CROW-richtlijn -11

4.2.8 Autoparkeerplaatsen: aantal

meer dan 20% boven de gemeentelijke parkeernorm voor de locatie 11

gelijk aan de gemeentelijke parkeernorm voor de locatie 0

minder dan de gemeentelijke parkeernorm voor de locatie -11

4.2.9 Bereikbaarheid OV

OV halte op max. 500 m en frequentie < 10 min. OF op max. 250 m en frequentie < 15 min. 11

OV halte op max. 500 m en frequentie < 15 min. 6

OV halte op grotere loopafstand dan 500 meter of frequentie groter dan 15 minuten 0

4.2.10 Ruimtelijke en functionele diversiteit

functies en 'vloergebruik' zijn goed afleesbaar 1

ruimtelijke eenheden zijn helder te onderscheiden 1

ruimtelijke en functionele relatie tussen gebouwonderdelen is logisch en begrijpelijk 1

gebouwonderdelen (ruimten) zijn passend gedimensioneerd 2

het gebouw omvat een grote ruimtelijke diversiteit 2

alle verblijfsruimten direct vanuit verkeersruimte bereikbaar 1

werkvertrekken zijn te vergroten door onderlinge koppelmogelijkheid 1

geen kleedruimte en douches gecombineerd met droogruimte voor natte kleding voor fietsers aanwezig -1

geen afzonderlijke ruimte aanwezig voor opslag van afvalfractie 'papier en karton' -1

ruimte aanwezig voor gescheiden opslag van recyclebaar afval 1

4.2.11 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

4.3 Technische kwaliteit 10,0 250

4.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 10,0 250

4.3.2 Kwaliteit dak

uitstekend 15

4.3.3 Kwaliteit dichte geveldelen

uitstekend 13

4.3.4 Kwaliteit kozijnen, ramen en deuren

uitstekend 13

4.3.5 Kwaliteit verwarmingsinstallatie

uitstekend 10

4.3.6 Kwaliteit koelingsinstallatie

uitstekend OF niet aanwezig 10

4.3.7 Kwaliteit warmtapwater-installatie

uitstekend 10

4.3.8 Kwaliteit ventilatie-installatie

uitstekend OF niet aanwezig 10

4.3.9 Kwaliteit elektrische installatie

uitstekend 10

4.3.10 Kwaliteit sanitaire voorzieningen

uitstekend 8

4.3.11 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

4.4 Sociale veiligheid 9,5 250

4.4.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150
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4.4.2 Sociale veiligheid gebouw

hoofdentree ligt niet in een nis, is zichtbaar vanuit omgeving en entreehal is voorzien van binnen- en buitenverlichting 13

hoofdentreehal is voorzien van helder, doorzichtig glas; daglicht kan toetreden 13

toegangsdeuren van gebouw en van compartimenten zijn zelfsluitend en beveiligd tegen flipperen 13

toegangsdeuren zijn voorzien van buitenverlichting 13

lift is voldoende verlicht OF niet aanwezig 13

vanuit werkvertrekken zicht op openbare ruimte 13

zorgvuldige vormgeving en verlichting nissen en onderdoorgangen OF niet aanwezig 13

gebouw is niet opklimbaar tot ten minste 3 m vanaf maaiveld 13

speelplein is vrij toegankelijk en geeft overlast voor bewoners -13

blinde gevel aan openbare ruimte of gemeenschappelijke buitenruimte -13

inbraakwerendheid van deuren van (collectieve) bergingen en collectieve fietsenstalling is minder dan weerstandsklasse 2 -13

4.4.3 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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8,6 10005 Toekomstwaarde
5.1 Toekomstgerichte voorzieningen 9,3 200

5.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 120

5.1.2 Hoogwaardige elementen

draagvermogen van vloer >= 5,0 kN/m2 18

dakconstructie berekend op het gewicht van een extensief groendak 9

dichte geveldelen van verblijfsruimten Rc >= 5,0 m2K/W 18

dichte geveldelen van niet-verblijfsruimten Rc >= 3,5 m2K/W 9

niet-vandaalbestendige bouwdelen en producten op kwetsbare plaatsen -9

geen extra loze elektraleidingen met aansluitpunt naar alle verblijfsruimten -9

geen lage temperatuurverwarming (LTV) -18

5.1.3 Toekomstige duurzamere uitrusting

gevel gereed voor buitenzonwering 5

gevel gereed voor vraaggestuurd ventilatierooster 5

gevel gereed voor gevelbegroeiing 5

alle verdiepingen in het gebouw zijn eenvoudig bereikbaar te maken voor rolstoelgebruikers 5

bereikbare leidingtracés 5

gebouw ongeschikt voor actieve zonne-energie -5

geen ruimte gereserveerd voor uitbreiding installatie -5

5.1.4 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

5.2 Flexibiliteit 7,9 400

5.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 240

5.2.2 Mate van uitbreidbaarheid

GO meer dan +50% uitbreidbaar 27

GO +25 tot +50% uitbreidbaar 18

GO +10 tot +25% uitbreidbaar 9

GO tot +10% uitbreidbaar 0

GO niet uitbreidbaar -9

5.2.3 Draagstructuur

kolommen-/balkenstructuur 27

mix kolommen-/balkenstructuur met schijven 0

schijven -27

5.2.4 Aanpasbare elementen

scheiding van drager en inbouw 32

doorbreekbare zones in (dak)vloeren 11

bereikbare en demontabele verbindingen van elementen 11

installatiecomponenten niet eenvoudig aanpasbaar en vervangbaar -11

elementen met korte levensduur niet eenvoudig vervangbaar -11

5.2.5 Verandering indeling

ruimten eenvoudig te vergroten of verkleinen 18

het gebouw is verkavelbaar 18

verschillende gebruiksfuncties binnen  casco mogelijk 18

meerdere zinvolle indelingsvarianten binnen casco niet mogelijk -18

5.2.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

5.3 Belevingswaarde 8,7 400

5.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 240

5.3.2 Belevingswaarde directe omgeving (binnen 400 m)

monumentale/historische gebouwen aanwezig 10

verscheidenheid aan (gebouw)functies aanwezig 10

gevarieerd en samenhangend straatbeeld 10

zichtbare parkeerplekken op eigen terrein ontworpen 10

geen openbare voorzieningen aanwezig -10

geen recreatief water, groen, plein of park aanwezig -10
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5.3.3 Belevingswaarde buitenzijde gebouw

de verschijningsvorm is afwisselend 7

variatie in (beeld)contrasten is samenhangend 7

schaal en ritmiek in het gevelbeeld zijn logisch, tonen structuur 7

de verschijningsvorm van het gebouw past  bij zijn context 7

het gebouw is opvallend zichtbaar vanuit de openbare ruimte 7

materiaalkeuze op mooie veroudering 7

het gebouw heeft geen duidelijke identiteit -7

5.3.4 Belevingswaarde binnen gebouw

de ruimtelijke werking en/of plattegrondindeling is bijzonder en gevarieerd 10

netto verdiepingshoogte >= 3,9 m 5

netto verdiepingshoogte >= 3,2 m 5

zorgvuldig ontworpen en gedetailleerde entree 5

uitzicht op gevarieerde buitenruimte vanuit zitpositie in verblijfsruimten 5

hoog daglichtniveau in verblijfsruimten 5

daglichttoetreding ook in verkeersruimte 5

uitzicht op industrie of blinde gevels -5

5.3.5 Educatieve waarde

zichtbare instructies voor duurzaam gebruik gebouw 8

zichtbare systemen voor duurzame energie 8

zichtbare systemen voor waterverwerking 8

zichtbaar duurzaam materiaalgebruik 8

zichtbare voorzieningen voor biodiversiteit 8

5.3.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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10,0 10001 Energie
1.1 Energieprestatie 6,0 750

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)

GO 9.363,00

EPC -0,50

Primair energiegebruik EPG (GJ)

totaal primair energiegebruik (GJ) -1938

totaal CO2 verbruik (ton) -58

Resultaten

Energieprestatie en CO2-emissie

Energieprestatie coëfficiënt (EPC) -0,50

CO2 (ton) -58

CO2 emissiereductie (%) 114

Primair energiegebruik EPG

totaal primair energiegebruik (MJ) -1938000

primair energiegebruik per m2 GBO (MJ/jaar m2) -207

1.2 Energieprestatie, aanvullend 10,0 250

1.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

1.2.2 CO2 emissiereductie t.o.v. niveau 2006

CO2-emissiereductie  &#61; 100% 80

80% <= CO2-emissiereductie < 100% 64

60% <= CO2-emissiereductie < 80% 48

40% <= CO2-emissiereductie < 60% 32

20% <= CO2-emissiereductie < 40% 16

0% <= CO2-emissiereductie < 20% 0

-20% <= CO2-emissiereductie < 0% -16

-40% <= CO2-emissiereductie < -20% -32

-60% <= CO2-emissiereductie < -40% -48

-80% <= CO2-emissiereductie < -60% -64

-100% <= CO2-emissiereductie < -80% -80

CO2-emissiereductie  < -100% -96

1.2.3 Ontsluiting gebouw

energiezuinige lift(en) of geen lift 10

1.2.4 Overige energiebesparende voorzieningen

energiezuinige buitenverlichting 10

1.2.5 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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5,3 10002 Milieu
2.1 Milieuprestatie gebouw (MPG) 3,8 500

Gebouwkenmerken

Gebruiksfuncties

Gebruiksfunctie: Onderwijsgebouw

Levensduur: 50 jaar

Type: School, 6000m2

Totaal BVO: 13746 m2

Totaal GO: 9363 m2

Resultaten

Gewogen milieueffecten

Grondstoffen: 0,006 €/m2 BVO*jaar

Emissies: 0,86 €/m2 BVO*jaar

MPG (schaduwprijs): 0,83 €/m2 BVO*jaar

Gebruikte versies software en database

Versie GPR Gebouw: 4.3

Versie productendatabase SBK: 1.8

Versie GPR MPG rekenkern: 1.1.5

Materialisering

Fundering

Bodemvoorzieningen

Grondaanvullingen Zand 3014 m3

Fundering

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps [1250 mm dikte,1000 mm hoogte] 27,5 m1

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps [1750 mm dikte,1000 mm hoogte] 135,4 m1

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps [400 mm dikte,600 mm hoogte] 17,5 m1

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps [500 mm dikte,600 mm hoogte] 76,8 m1

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps [500 mm dikte,735 mm hoogte] 8,4 m1

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps [550 mm dikte,735 mm hoogte] 5,4 m1

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps [500 mm dikte,920 mm hoogte] 47,9 m1

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps [800 mm dikte,900 mm hoogte] 15,9 m1

Funderingsbalken Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps [800 mm dikte,1750 mm hoogte] 19,4 m1

Funderingspalen Schroefpaal; beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening [380  ] 4814,4 m1

Funderingspalen Schroefpaal; beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening [460  ] 4352 m1

Kelderwanden Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening [1640 mm dikte] 19,7 m2

Kelderwanden Beton, prefab; AB-FAB [250 mm dikte] 1109,2 m2

Kelderwanden Beton, prefab; AB-FAB [300 mm dikte] 46,7 m2

Kelderwanden Beton, prefab; AB-FAB [500 mm dikte] 6,6 m2

Kelderwanden Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening [250 mm dikte] 152,2 m2

Kelderwanden Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening [300 mm dikte] 872,9 m2

Kelderwanden Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening [400 mm dikte] 83,5 m2

Kelderwanden Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening [500 mm dikte] 32,1 m2

Kelderwanden Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening [150 mm dikte] 41,1 m2

Kelderwanden Beton, prefab; AB-FAB [300 mm dikte] 86,4 m2

Vloeren

Vloeren, begane grond

Vloeren, vrijdragend Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening [300 mm dikte] 1932 m2

Vloeren, vrijdragend Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening [1000 mm dikte] 71 m2

Isolatielagen EPS [4.5 m2k/w r-waarde] 1715 m2

Dekvloeren Zandcement [40 mm dikte] 672,8 m2

Vloeren, verdieping
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Vloeren Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening [350 mm dikte] 1753,1 m2

Vloeren Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 8122,6 m2

Vloeren Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25, CEMIII; incl. wapening; VOBN [190 mm dikte] 2646,8 m2

Vloeren Staalplaatbetonvloer [46  ] 323,3 m2

Vloeren Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening [450 mm dikte] 273,1 m2

Vloeren Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25, CEMIII; incl. wapening; VOBN [290 mm dikte] 1874 m2

Vloeren Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25, CEMIII; incl. wapening; VOBN [220 mm dikte] 1427,5 m2

Vloeren Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25, CEMIII; incl. wapening; VOBN [260 mm dikte] 1413,5 m2

Vloeren Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25, CEMIII; incl. wapening; VOBN [440 mm dikte] 140,2 m2

Vloeren Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25, CEMIII; incl. wapening; VOBN [140 mm dikte] 111,5 m2

Vloeren Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25, CEMIII; incl. wapening; VOBN [260 mm dikte] 509,1 m2

Vloeren Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening [120 mm dikte] 28,4 m2

Dekvloeren Zandcement [80 mm dikte] 8756,2 m2

Afwerklagen, vloer MOSA Keramische vloertegels; ongeglazuurd/geplaatst/gevoegd 1377,1 m2

Verlaagde plafonds Gipskartonplafond, dubbel raster, enkel beplaat met isolatie (NBVG) 426,5 m2

Verlaagde plafonds Steenwol MWA 2012, geperst; d:20mm; +profielen,staal 1262,1 m2

Draagconstructie

Hoofddraagconstructies

Kolommen Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening [550 mm dikte,550 mm diepte] 6 m1

Kolommen Beton, prefab; AB-FAB [400 mm breedte,400 mm diepte] 1005,3 m1

Kolommen Beton, prefab; AB-FAB [400 mm breedte,250 mm diepte] 81,1 m1

Kolommen Beton, prefab; AB-FAB [300 mm breedte,500 mm diepte] 70,2 m1

Kolommen Beton, prefab; AB-FAB [400 mm breedte,356 mm diepte] 280 m1

Kolommen Beton, prefab; AB-FAB [250 mm breedte,375 mm diepte] 5,1 m1

Kolommen Beton, prefab; AB-FAB [250 mm breedte,356 mm diepte] 5,1 m1

Kolommen Beton, prefab; AB-FAB [250 mm breedte,500 mm diepte] 12,2 m1

Liggers Beton, prefab; AB-FAB [400 mm breedte,250 mm hoogte] 9,6 m1

Liggers Staal; HEA [100  ] 287 m1

Liggers Gelamineerd europees naaldhout; duurzame bosbouw [80 mm dikte,614 mm hoogte] 51,7 m1

Liggers Staal; L-gelijkzijdig 40x40 [200  ] 747 m1

Liggers Beton, prefab; AB-FAB [400 mm breedte,1240 mm hoogte] 19,2 m1

Liggers Beton, prefab; AB-FAB [400 mm breedte,400 mm hoogte] 20,4 m1

Liggers Gelamineerd europees naaldhout; duurzame bosbouw [80 mm dikte,450 mm hoogte] 54,6 m1

Consoles Staal; UNP [100  ] 62,9 m1

Dragende wanden, massief Beton, prefab, utiliteitsbouw; AB-FAB [150 mm dikte] 2125,2 m2

Dragende wanden, massief Kalkzandsteen elementen [100 mm dikte] 24,3 m2

Dragende wanden, massief Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening [500 mm dikte] 490,2 m2

Dragende wanden, massief Beton, prefab, utiliteitsbouw; AB-FAB [200 mm dikte] 542,3 m2

Dragende wanden, massief Beton, prefab, utiliteitsbouw; AB-FAB [250 mm dikte] 120,2 m2

Dragende wanden, massief Beton, prefab, utiliteitsbouw; AB-FAB [280 mm dikte] 47,5 m2

Dragende wanden, massief Beton, prefab, utiliteitsbouw; AB-FAB [300 mm dikte] 11,1 m2

Dragende wanden, massief Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening [200 mm dikte] 129,5 m2

Dragende wanden, systeem HSB; Europees naaldhout frame, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame

bosbouwxgipsplaat [285 mm dikte]

87,5 m2

Constructies (kg) Europees naaldhout; duurzame bosbouw 573 kg

Gevels

Gevels, dicht

Elementgevels Aluminium (recycle), gecoat 908,2 m2

Spouwwanden, binnenblad, systeem HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw [217 mm

dikte]

71,5 m2

Spouwwanden, binnenblad, systeem HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw [142 mm

dikte]

118 m2

Isolatielagen XPS [6 m2k/w r-waarde] 164,6 m2

Isolatielagen Glaswol MWA 2012; platen; [2.5 m2k/w r-waarde] 2285 m2

Isolatielagen EPS [1.1 m2k/w r-waarde] 893,2 m2

Isolatielagen XPS [3.5 m2k/w r-waarde] 2285 m2

Bekledingen Lariks delen; onbehandeld; duurzame bosbouw [50 mm dikte] 7632,5 m2

Bekledingen Volkernplaat; delen+houten regelwerk [12 mm dikte] 44,3 m2

Gevels, open

Kozijnen Europees naaldhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 3094,2 m2

Kozijnen Aluminium vast en/of draaiend (recycle), gecoat 1417 m2

Beglazing Dubbel glas; droog beglaasd [11 mm dikte] 1587,3 m2

Beglazing Drievoudig glas; droog beglaasd [16 mm dikte] 3505,3 m2

Dichte puivulling Staal; 2-zijdig,0.5mm+pur-vulling [120 mm dikte] 223,9 m2

Daken

Daken, plat

Daken Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw [283

mm dikte]

2404,4 m2

Daken Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB 101 m2

Daken Druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25, CEMIII; incl. wapening; VOBN [190 mm dikte] 101 m2

Isolatielagen XPS [6 m2k/w r-waarde] 99,5 m2

Bedekkingen Pvc; 1-laags; verkleefd 2384,5 m2

Verlaagde plafonds Akoestisch gipskartonplafond, enkel geperforeerde plaat met isolatie (NBVG) 56,6 m2

Verlaagde plafonds, bekledingen en roosters Aluminiumroosters [9 mm dikte] 479,7 m2

Installaties
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Warmtelevering

Warmteopwekkingsinstallaties U-bouw Warmtepomp Brine-water, 65 w/m2 10715 m2gbo

Warmtedistributiesystemen Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 21430 m2gbo

Warmteafgiftesystemen Klimaatplafond gecombineerd warmte en koude; staalplafond+leidingen 3625,6 m2gbo

Elektrische installatie

Elektricteitsleidingen Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 10715 m2gbo

Elektriciteitsopwekkingsystemen Kristallijn silicium, paneel (135 Wp/m2); paneel+inverter+bekabeling+steun 3064 m2

Koudelevering

Koudeafgiftesystemen Vloerkoeling / wandkoeling; extra materiaal t.b.v. distributienet 9363 m2GBO

Luchtbehandeling

Luchtbehandelingssystemen VLA LBK; afvoer, 0-4.000 m3/h; U-bouw 0,493 p

Luchtdistributiesystemen Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal, incl. roosters 10715 m2gbo

Water- en gasdistributie

Waterleidingen Koper (leiding +mantelbuis) 10715 m2gbo

Afvoeren

Buitenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 10715 m2gbo

Binnenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 10715 m2gbo

Hemelwaterafvoeren Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm 96 m1

Inbouw

Binnenwanden

Niet dragende wanden, systeem Gipskartonplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat met isolatie (NBVG) 3648,9 m2

Niet dragende wanden, systeem, bekledingen Multiplex, Europees naaldhout [18 mm dikte] 135,7 m2

Niet dragende wanden, systeem, bekledingen Multiplex, Europees naaldhout [165.34 mm dikte] 85,1 m2

Niet dragende wanden, verplaatsbaar Staal frame element; glas paneel 2330,8 m2

Niet dragende wanden, massief Kalkzandsteen elementen [150 mm dikte] 59,3 m2

Niet dragende wanden, massief Kalkzandsteen elementen [214 mm dikte] 210,8 m2

Afwerklagen MOSA Keramische wandtegels; geglazuurd/geplaatst/gevoegd 900,1 m2

Binnenwandopeningen

Binnenkozijnen Hout; geschilderd:alkyd 1372,8 m2

Binnenkozijnen Staal; verzinkt+gemoffeld 140,3 m2

Binnendeuren Spaanplaat; geschilderd:alkyd 199 p

Trappen en liften

Interne trappen Steektrap,verdiepinghoog; beton, prefab; AB-FAB 27 p

Centrale trappen Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes 2 p

Balustrades Staal; gepoedercoat; spijlen 265,2 m1

Balustrades Staal; gepoedercoat; glasplaat vulling 256,5 m1

Liftcabines Staal; personenlift; gemoffeld 2 p

Liftinstallaties Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag 9 p

Terreinvoorzieningen

Verhardingen Grind [200 mm dikte] 418,1 m2

2.2 Circulair materiaalgebruik 6,4 300

2.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 180

2.2.2 Hergebruik producten

bij meerdere gebouwelementen; >= 50% (gemiddeld) 13

bij één gebouwelement;  >= 50% 7

bij meerdere gebouwelementen; < 50% (gemiddeld) 7

bij één gebouwelement; < 50% 3

geen hergebruik 0

2.2.3 Circulaire materialen (biobased of secundair)

bij meerdere gebouwelementen; hoog aandeel 18

bij één gebouwelement; hoog aandeel 9

bij meerdere gebouwelementen; relevant aandeel 6

bij één gebouwelement; relevant aandeel 3

geen circulaire materialen 0

2.2.4 Hout uit duurzaam beheerde bossen

> 95% 9

70 - 95% 4

50 - 70% 0

30 - 50% -22

< 30% -44
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2.2.5 Bouwmethode, gericht op efficiënt materiaalgebruik

ontwerpoplossingen, gericht op slanke constructies 6

robuuste uitvoering of detaillering bij gevoelige gebouwelementen 6

eenvoudig aanpasbare gebouwcomponenten 6

2.2.6 Bouwmethode, afgestemd op meerdere cycli

industrieel bouwsysteem 31

scheiding constructie en afbouw/inrichting 18

demontabele gebouwcomponenten 13

2.2.7 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

2.3 Water 7,7 200

2.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 120

2.3.2 Waterverbruik toiletsystemen

waterloos toilet (o.a composttoilet) 16

4 liter reservoir, incl. stroomvergroter én spoelonderbreker 13

6 liter reservoir én spoelonderbreker 6

6 tot 9 liter reservoir én spoelonderbreker 0

6 tot 9 liter reservoir zonder spoelonderbreker -3

2.3.3 Waterverbruik kranen

kranen met volumebegrenzers 8

zelfsluitende kranen / sensorkranen 8

ééngreepsmengkranen 3

normale kranen 0

2.3.4 Waterverbruik douches

waterbesparende douchekop 4

douche met zelfsluitende kraan / sensorkraan 1

standaard-douchekoppen 0

2.3.5 Waterverbruik sprinklersystemen

geen sprinklerinstallatie 4

sprinklerinstallatie met waterbesparende maatregelen 0

sprinklerinstallatie met beperkt waterbesparende maatregelen -8

sprinklerinstallatie zonder waterbesparende maatregelen -16

2.3.6 Waterverbruik overige voorzieningen

toiletsystemen: urinoirs 3

toiletsystemen: watervrije urinoirs 3

warmwaterleiding: korte afstand van toestel naar tappunten 1

waterleiding: lekdetectiesysteem op hoofdleiding 2

2.3.7 Circulair watergebruik

opvang grijswater, gebruik voor o.a. toilet 5

opvang hemelwater, gebruik binnen (o.a. toilet) 5

opvang hemelwater, gebruik buiten (o.a groen) 2

2.3.8 Belasting riolering, bodem en grondwater

ontkoppeling, afvoer hemelwater naar bodem of oppervlaktewater of intensief groendak 10

extensief groendak 10

weinig verhard oppervlakte 5

gescheiden riolering 3

olie- en slibvangers bij o.a. parkeerplaatsen ontbreken -5

2.3.9 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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8,5 10003 Gezondheid
3.1 Geluid 7,9 150

3.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 90

3.1.2 Geluidbelasting van buiten

<= 53 dB 13

>53 dB en <=58 dB 0

>58 dB en <=63 dB -7

>63 dB en <=68 dB -10

>68 dB en <=73 dB -13

>73 dB -16

3.1.3 Geluidwering van de gevel

dubbele kierdichting + akoestisch glas + gebalanceerde ventilatie 16

enkele kierdichting + gebalanceerde ventilatie 12

dubbele kierdichting + akoestisch glas + suskast ventilatie 8

enkele kierdichting + suskast 4

enkele kierdichting en roosters/klepramen -4

3.1.4 Geluidwering tussen leslokalen

wanden van beton of kalkzandsteen >= 150 mm of systeemwanden van dubbel gipskarton 7

wanden van kalkzandsteen of baksteen 100 -150 mm of systeemwanden van gipskarton (minimum niveau duurzaam inkopen) 3

lichte scheidingswanden van gips of gasbeton 0

wanden met geluidlekken (bijv. aansluiting gevel of boven plafond) -3

scheidingswanden met deuren met goede kierdichting -3

scheidingswanden met deuren zonder kierdichting -7

3.1.5 Geluidwering tussen leslokaal en gang

wanden met deuren met goede kierdichting rondom (minimum niveau duurzaam inkopen) 3

goed sluitende deuren zonder kieren (zonder kierdichting) 0

wanden met deuren zonder maatregelen -3

3.1.6 Geluidwering tussen leslokaal en overige ruimten met veel geluidproductie (entree, aula, speellokaal, gymzaal)

er grenzen geen leslokalen aan ruimten, zoals entree of aula 3

leslokalen grenzen met lichte wand aan ruimte met veel geluidproductie -1

leslokalen grenzen via deur aan ruimte met veel geluidproductie -4

3.1.7 Geluidhinder in leslokaal aan speelplein

er is aandacht besteed aan het verminderen  van de overlast in lokalen door geluiden van het speelplein 7

er zijn geen speciale maatregelen getroffen bij lokalen die aan speelplein grenzen -7

3.1.8 Installatiegeluid ventilatiesysteem

ventilatiesysteem met extra akoestische maatregelen 7

ventilatiesysteem met akoestische maatregelen 0

ventilatiesysteem zonder afdoende akoestische maatregelen -9

3.1.9 Nagalmtijd leslokalen

goed geluidabsorberend verlaagd plafond 4

redelijk geluidabsorberend plafond 0

geen of nauwelijks geluidabsorberend plafond -6

3.1.10 Nagalmtijd gymlokaal

geluidabsorberend verlaagd plafond + geluidabsorberende wanden (of geen gymlokaal) 3

geluidabsorberend verlaagd plafond -3

geen of matig geluidabsorberend plafond (galmend gymlokaal) -8

3.1.11 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

3.2 Luchtkwaliteit 8,6 450

3.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 270

3.2.2 Ventilatie en regelgeving

capaciteit ventilatievoorzieningen 1,5 x nieuwbouweis Bouwbesluit 2012 77

voorzieningen voor toe- en afvoer van ventilatielucht conform Bouwbesluit 2012 nieuwbouw 39

voorzieningen voor toe- en afvoer van ventilatielucht conform Bouwbesluit 2003 nieuwbouw voor verblijfsgebieden 0

voorzieningen voor toe- en afvoer ventilatielucht, capaciteit minder dan nieuwbouw eis Bouwbesluit 2003 of onbekend -39
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3.2.3 Aanvullende voorzieningen ventilatiesysteem

ventilatie is per ruimte te regelen 6

zelfregelende roosters of goed inducerende inblaasroosters 6

CO2-regeling 6

ventilatievoorzieningen zijn goed reinigbaar 6

er is sprake van recirculatie van ventilatielucht -6

ongunstige locatie luchttoevoer -13

er is luchtbevochtiging -6

3.2.4 Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen

geen fosfogips in plafonds/wanden/stucwerk 5

bouw- en afwerkmaterialen hebben geen of een lage formaldehyde emissie 5

geen onverpakte minerale vezels 5

binnenwerk wordt niet geschilderd 5

er wordt uitsluitend oplosmiddelarme verf gebruikt 2

oplosmiddelen arme/-vrije lijmen en kitten 5

3.2.5 Stofconcentraties in relatie tot warmte afgiftesysteem

lage temperatuurverwarming: wand/vloerverwarming 13

lage temperatuurverwarming: radiatoren 6

radiatorenverwarming (hoge temperatuur) 0

luchtverwarming (voorzien van HEPA of ULPA filter) -3

luchtverwarming -6

3.2.6 Voorzieningen beperken stofconcentraties

goede reinigbaarheid verwarmingsvoorzieningen 3

beperken stofconcentraties door centrale stofzuiginstallatie 3

3.2.7 Biologische agentia

geen of weinig schimmelgevoelige materialen 6

geen 'zachte' vloerbedekking 13

3.2.8 Fijnstof - concentratie

gebouw ligt niet aan een drukke weg 6

gebouw ligt aan een drukke weg -13

3.2.9 Fijnstof - maatregelen

er is een groen dak of een groene gevel toegepast 3

de gevel aan de wegzijde is afgeschermd 3

3.2.10 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

3.3 Thermisch comfort 8,9 350

TO berekening: geen TO berekening beschikbaar

3.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 210

3.3.3 Zomercomfort - geen TO-berekening beschikbaar

beperkte raamoppervlakte op oost, west, zuid: < 25% van gebruiksoppervlak verblijfsruimte 7

raamoppervlakte op oost, west en zuid > 40% van gebruiksoppervlak verblijfsruimte -15

ten minste 9 dm&#179;/s per m2 aan te openen raam per groepsruimte (Frisse scholen klasse A) 4

ten minste 6 dm&#179;/s per m2 aan te openen raam per groepsruimte (Frisse scholen klasse B en C) 0

spuivoorzieningen voldoen niet aan Frisse Scholen eis -15

massieve bouwwijze 4

thermisch open plafond 4

zomernachtventilatie 4

ongunstige locatie luchttoevoer -4

overstekken boven ramen op zuid 4

buitenzonwering 11

zonwerende beglazing (ZTA <= 0,35 ) 7

koeling (vloerkoeling, airco) 11

lage interne warmtelast door toepassing HF TL en/of LED verlichting 4

3.3.4 Wintercomfort door warmteafgiftesysteem

lage temperatuurverwarming: wand/vloerverwarming 23

lage temperatuurverwarming: radiatoren 12

radiatorenverwarming 0

luchtverwarming -9

3.3.5 Wintercomfort door overige kenmerken

tochtwerende voorzieningen ventilatietoevoer 23

zeer goede kierdichting 16

glasvlakken hoger dan 2,5 m (zonder voorzieningen) -8
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3.3.6 Individuele regelbaarheid

te openen ramen zijn traploos regelbaar 6

buitenzonwering, is individueel te bedienen 6

ruimtetemperatuur is individueel regelbaar 6

3.3.7 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

3.4 Licht en visueel comfort 7,2 50

3.4.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 30

3.4.2 Daglichttoetreding

daglichtoppervlakte in leslokalen bedraagt 10% of meer van vloeroppervlakte 3

daglichtoppervlakte in leslokalen bedraagt tussen 5% en 10% van vloeroppervlakte 0

daglichtoppervlakte in leslokalen bedraagt 5% of minder -3

reflectiecoëfficiënt binnenwanden > 0,5 en plafond > 0,7 2

3.4.3 Daglichttoetreding - visueel comfort

voorkomen verblinding door daglicht/reflecties 1

speciale voorzieningen tegen grote helderheidsverschillen (door daglicht) op werkvlak 1

lichtwering (lamellen, weinig lichtdoorlatende gordijnen) 2

geen gekleurde beglazing 1

uitzicht op groen 1

uitzicht op industrie of blinde gevels -1

3.4.4 Kunstlicht: kwaliteit

individuele regelbaarheid verlichting 1

verlichtingssterkte werkplek >= 500 lux 2

kleurweergave-index Ra >= 90 1

matige kleurweergave, Ra<80 -1

aandacht aan bordverlichting 1

3.4.5 Kunstlicht: voorkomen van verblinding

armaturen met hoge mate van afscherming 5

armaturen met normale tot goede afscherming 0

armaturen met matige afscherming -5

3.4.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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8,9 10004 Gebruikskwaliteit
4.1 Toegankelijkheid 6,8 250

Internationaal ToegankelijkheidsSymbool (ITS): op basis van losse maatregelen

4.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

Bezoekbaarheid 38

Behaalde punten 19

4.1.3 Toegangsroute, van openbare weg tot hoofdentree: vrije breedte

breedte >= 1,8 m OF niet aanwezig 100%

1,2 m <= breedte < 1,8 m 0%

breedte < 1,2 m -100%

4.1.4 Toegangsroute, van openbare weg tot entree: vrije breedte

breedte >= 1,2 m OF niet aanwezig 100%

0,9 m <= breedte < 1,2 m 0%

breedte < 0,9 m -100%

4.1.5 Toegangsroute, van openbare weg tot hoofdentree: hoogteverschil

h <= 0,02 m OF h > 0,02 m met helling <= 1:25 100%

h > 0,02 m met hellingbaan 0%

4.1.6 Toegangsroute, van openbare weg tot entree: hoogteverschil

h <= 0,02 m OF h > 0,02 m met helling <= 1:25 100%

h > 0,02 m met hellingbaan 0%

4.1.7 Hoofdentreedeur gebouw

gebruiksvlak aan weerszijden van de hoofdentreedeur >= 2,1x2,1 m 100%

breedte gebruiksvlak aan binnen- of buitenzijde van de hoofdentreedeur < 1,35 m OF diepte < 1,1 m -100%

4.1.8 Entreedeur school

gebruiksvlak aan weerszijden van de entreedeur >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m 100%

breedte gebruiksvlak aan binnen- of buitenzijde van de entreedeur < 1,35 m OF diepte < 1,1 m -100%

4.1.9 Gemeenschappelijke verkeersruimte, van hoofdentree tot entree of bezoekbare ruimte(n): vrije breedte

breedte >= 1,8 m 100%

1,5 m <= breedte < 1,8 m 50%

1,2 m <= breedte < 1,5 m 0%

4.1.10 Gemeenschappelijke binnendeuren, van hoofdentree tot entree of bezoekbare ruimte(n)

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 2,1x2,1 m OF niet aanwezig 100%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde aan 'draaizijde' >= 0,5 m en aan andere zijde >= 0,35
m

50%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren < 1,5x1,5 m 0%

4.1.11 Verkeersruimte, van entree tot bezoekbare ruimte(n) en sanitaire ruimte (toilet): vrije breedte

breedte >= 0,9/1,1/1,35 m 100%

0,85 m <= breedte < 0,9/1,1/1,35 m 0%

4.1.12 Binnendeuren, van entree tot bezoekbare ruimte(n) en sanitaire ruimte (toilet)

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 0,9x0,9 m EN vrije breedte naast slotzijde deuren >= 0,35 m 50%

geen dorpels 50%

4.1.13 Personenlift in gebouw, op route naar bezoekbare ruimte(n)

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,1x2,1 m en opstelruimte voor lifttoegang >= 2,1x2,1 m OF éénlaags gebouw 100%

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05x1,35 m EN opstelruimte voor lifttoegang >= 1,5x1,5 m 50%

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05x1,35 m 0%

meerlaags gebouw zonder lift -100%

4.1.14 Afmetingen bezoekbare ruimte(n) en sanitaire ruimte (toilet)

op niveau van de entree is een bezoekbare ruimte en sanitaire ruimte (toilet) aanwezig 33%

sanitaire ruimte in publieke zone >= 1,65x2,2 / 1,95x1,9 m (toiletruimte) OF >= 2,2x2,2 m (indien multifunctioneel; ten minste 1st) 33%

toiletruimte >= 1,2x0,9 m EN deur in lange wand 33%

Rolstoeltoegankelijkheid 25

Behaalde punten 0

4.1.15 Gemeenschappelijke verkeersruimte, van hoofdentree tot entree of primaire ruimten: vrije breedte

breedte >= 1,8 m 100%

1,5 m <= breedte < 1,8 m 50%

1,2 m <= breedte < 1,5 m 0%
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4.1.16 Gemeenschappelijke binnendeuren, van hoofdentree tot entree of primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 2,1x2,1 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels OF niet aanwezig 100%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels 50%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren < 1,5x1,5 m 0%

4.1.17 Verkeersruimte, van entree tot primaire ruimten: vrije breedte

breedte >= 0,9/1,1/1,35 m 100%

0,85 m <= breedte < 0,9/1,1/1,35 m 0%

4.1.18 Binnendeuren, van entree tot primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 0,9x0,9 m EN vrije breedte naast slotzijde deuren >= 0,35 m 50%

geen dorpels 50%

4.1.19 Buitendeuren gebouw, op route naar primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van overige buitendeuren >= 1,5x1,5 m 100%

4.1.20 Afmetingen primaire ruimten en buitenruimte

op niveau van de entree zijn verblijfsruimten, pantry en sanitaire ruimte (MIVA-toilet) aanwezig 33%

sanitaire ruimte in niet-publieke zone >= 1,65x2,2 / 1,95x1,9 m (toiletruimte) OF >= 2,2x2,2 m (indien multifunctioneel; ten minste 1st) 33%

niet-publieke toiletruimte >= 0,9 x 1,2 m EN deur in lange wand 33%

Aanvullende maatregelen 13

Behaalde punten 0

4.1.21 Gemeenschappelijke verkeersruimte, anders dan van hoofdentree tot entree of primaire ruimten: vrije breedte

breedte >= 1,8 m 100%

1,5 m <= breedte < 1,8 m 50%

1,2 m <= breedte < 1,5 m 0%

4.1.22 Gemeenschappelijke binnendeuren, anders dan van hoofdentree tot entree of primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 2,1x2,1 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels OF niet aanwezig 100%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels 50%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren < 1,5x1,5 m 0%

4.1.23 Verkeersruimte, anders dan van entree tot primaire ruimten en buitenruimte: vrije breedte

breedte >= 0,9/1,1/1,35 m 100%

0,85 m <= breedte < 0,9/1,1/1,35 m 0%

4.1.24 Binnendeuren, anders dan van entree tot primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 0,9x0,9 m EN vrije breedte naast slotzijde deuren >= 0,35 m 50%

geen dorpels 50%

4.1.25 Trap in gemeenschappelijke verkeersruimte: vrije breedte

breedte >= 1,8 m OF éénlaags gebouw 100%

1,1/1,2 m <= breedte < 1,8 m 50%

0,8 m <= breedte < 1,1/1,2 m 0%

4.2 Functionaliteit 9,0 250

4.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

4.2.2 Meervoudig grondgebruik

twee of meer verschillende gebruiksfuncties op elkaar 3

twee of meer verschillende gebruiksfuncties aan elkaar 3

meerlaags gebouw 3

dak met gebruiksfunctie (bijv. daktuin, fietsparkeren en/of speelplein) 3

4.2.3 Bruto vloeroppervlakte als % van VNG-richtlijn

oppervlakte >= 110% 11

105% <= oppervlakte < 110% 6

100% <= oppervlakte < 105% 0

95% <= oppervlakte < 100% -6

oppervlakte < 95% -11

4.2.4 Grootte lesruimten

gebruiksoppervlakte >= 48 m2 11

45 m2 <= gebruiksoppervlakte < 48 m2 6

42 m2 <= gebruiksoppervlakte < 45 m2 0

39 m2 <= gebruiksoppervlakte < 42 m2 -6

gebruiksoppervlakte < 39 m2 -11

4.2.5 Vrije overspanning

lengte >= 7,5 m 11

6 m <= lengte < 7,5 m 0

lengte < 6 m -11
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4.2.6 Netto verdiepingshoogte

hoogte >= 3,2 m 11

2,8 m <= hoogte < 3,2 m 6

2,6 m <= hoogte < 2,8 m 0

2,1 m <= hoogte < 2,6 m -6

hoogte < 2,1 m -11

4.2.7 Fietsparkeerplaatsen: aantal

aantal > 20% van het aantal personeelsleden (FTE) plus minimumaantal plaatsen voor kinderen/leerlingen 11

op niveau CROW-richtlijn 0

minder dan volgens CROW-richtlijn -11

4.2.8 Autoparkeerplaatsen: aantal

meer dan 20% boven de gemeentelijke parkeernorm voor de locatie 11

gelijk aan de gemeentelijke parkeernorm voor de locatie 0

minder dan de gemeentelijke parkeernorm voor de locatie -11

4.2.9 Bereikbaarheid OV

OV halte op max. 500 m en frequentie < 10 min. OF op max. 250 m en frequentie < 15 min. 11

OV halte op max. 500 m en frequentie < 15 min. 6

OV halte op grotere loopafstand dan 500 meter of frequentie groter dan 15 minuten 0

4.2.10 Ruimtelijke en functionele diversiteit

functies en 'vloergebruik' zijn goed afleesbaar 1

ruimtelijke eenheden zijn helder te onderscheiden 1

ruimtelijke en functionele relatie tussen gebouwonderdelen is logisch en begrijpelijk 1

gebouwonderdelen (ruimten) zijn passend gedimensioneerd 2

het gebouw omvat een grote ruimtelijke diversiteit 2

alle verblijfsruimten direct vanuit verkeersruimte bereikbaar 1

werkvertrekken zijn te vergroten door onderlinge koppelmogelijkheid 1

geen kleedruimte en douches gecombineerd met droogruimte voor natte kleding voor fietsers aanwezig -1

geen afzonderlijke ruimte aanwezig voor opslag van afvalfractie 'papier en karton' -1

ruimte aanwezig voor gescheiden opslag van recyclebaar afval 1

4.2.11 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

4.3 Technische kwaliteit 10,0 250

4.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 10,0 250

4.3.2 Kwaliteit dak

uitstekend 15

4.3.3 Kwaliteit dichte geveldelen

uitstekend 13

4.3.4 Kwaliteit kozijnen, ramen en deuren

uitstekend 13

4.3.5 Kwaliteit verwarmingsinstallatie

uitstekend 10

4.3.6 Kwaliteit koelingsinstallatie

uitstekend OF niet aanwezig 10

4.3.7 Kwaliteit warmtapwater-installatie

uitstekend 10

4.3.8 Kwaliteit ventilatie-installatie

uitstekend OF niet aanwezig 10

4.3.9 Kwaliteit elektrische installatie

uitstekend 10

4.3.10 Kwaliteit sanitaire voorzieningen

uitstekend 8

4.3.11 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

4.4 Sociale veiligheid 10,0 250

4.4.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

Gebruikskwaliteit 14WE002 W/E adviseurs



4.4.2 Sociale veiligheid gebouw

hoofdentree ligt niet in een nis, is zichtbaar vanuit omgeving en entreehal is voorzien van binnen- en buitenverlichting 13

hoofdentreehal is voorzien van helder, doorzichtig glas; daglicht kan toetreden 13

toegangsdeuren van gebouw en van compartimenten zijn zelfsluitend en beveiligd tegen flipperen 13

toegangsdeuren zijn voorzien van buitenverlichting 13

lift is voldoende verlicht OF niet aanwezig 13

vanuit werkvertrekken zicht op openbare ruimte 13

zorgvuldige vormgeving en verlichting nissen en onderdoorgangen OF niet aanwezig 13

gebouw is niet opklimbaar tot ten minste 3 m vanaf maaiveld 13

speelplein is vrij toegankelijk en geeft overlast voor bewoners -13

blinde gevel aan openbare ruimte of gemeenschappelijke buitenruimte -13

inbraakwerendheid van deuren van (collectieve) bergingen en collectieve fietsenstalling is minder dan weerstandsklasse 2 -13

4.4.3 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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8,2 10005 Toekomstwaarde
5.1 Toekomstgerichte voorzieningen 8,6 200

5.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 120

5.1.2 Hoogwaardige elementen

draagvermogen van vloer >= 5,0 kN/m2 18

dakconstructie berekend op het gewicht van een extensief groendak 9

dichte geveldelen van verblijfsruimten Rc >= 5,0 m2K/W 18

dichte geveldelen van niet-verblijfsruimten Rc >= 3,5 m2K/W 9

niet-vandaalbestendige bouwdelen en producten op kwetsbare plaatsen -9

geen extra loze elektraleidingen met aansluitpunt naar alle verblijfsruimten -9

geen lage temperatuurverwarming (LTV) -18

5.1.3 Toekomstige duurzamere uitrusting

gevel gereed voor buitenzonwering 5

gevel gereed voor vraaggestuurd ventilatierooster 5

gevel gereed voor gevelbegroeiing 5

alle verdiepingen in het gebouw zijn eenvoudig bereikbaar te maken voor rolstoelgebruikers 5

bereikbare leidingtracés 5

gebouw ongeschikt voor actieve zonne-energie -5

geen ruimte gereserveerd voor uitbreiding installatie -5

5.1.4 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

5.2 Flexibiliteit 7,8 400

5.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 240

5.2.2 Mate van uitbreidbaarheid

GO meer dan +50% uitbreidbaar 27

GO +25 tot +50% uitbreidbaar 18

GO +10 tot +25% uitbreidbaar 9

GO tot +10% uitbreidbaar 0

GO niet uitbreidbaar -9

5.2.3 Draagstructuur

kolommen-/balkenstructuur 27

mix kolommen-/balkenstructuur met schijven 0

schijven -27

5.2.4 Aanpasbare elementen

scheiding van drager en inbouw 32

doorbreekbare zones in (dak)vloeren 11

bereikbare en demontabele verbindingen van elementen 11

installatiecomponenten niet eenvoudig aanpasbaar en vervangbaar -11

elementen met korte levensduur niet eenvoudig vervangbaar -11

5.2.5 Verandering indeling

ruimten eenvoudig te vergroten of verkleinen 18

het gebouw is verkavelbaar 18

verschillende gebruiksfuncties binnen  casco mogelijk 18

meerdere zinvolle indelingsvarianten binnen casco niet mogelijk -18

5.2.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

5.3 Belevingswaarde 8,5 400

5.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 240

5.3.2 Belevingswaarde directe omgeving (binnen 400 m)

monumentale/historische gebouwen aanwezig 10

verscheidenheid aan (gebouw)functies aanwezig 10

gevarieerd en samenhangend straatbeeld 10

zichtbare parkeerplekken op eigen terrein ontworpen 10

geen openbare voorzieningen aanwezig -10

geen recreatief water, groen, plein of park aanwezig -10
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5.3.3 Belevingswaarde buitenzijde gebouw

de verschijningsvorm is afwisselend 7

variatie in (beeld)contrasten is samenhangend 7

schaal en ritmiek in het gevelbeeld zijn logisch, tonen structuur 7

de verschijningsvorm van het gebouw past  bij zijn context 7

het gebouw is opvallend zichtbaar vanuit de openbare ruimte 7

materiaalkeuze op mooie veroudering 7

het gebouw heeft geen duidelijke identiteit -7

5.3.4 Belevingswaarde binnen gebouw

de ruimtelijke werking en/of plattegrondindeling is bijzonder en gevarieerd 10

netto verdiepingshoogte >= 3,9 m 5

netto verdiepingshoogte >= 3,2 m 5

zorgvuldig ontworpen en gedetailleerde entree 5

uitzicht op gevarieerde buitenruimte vanuit zitpositie in verblijfsruimten 5

hoog daglichtniveau in verblijfsruimten 5

daglichttoetreding ook in verkeersruimte 5

uitzicht op industrie of blinde gevels -5

5.3.5 Educatieve waarde

zichtbare instructies voor duurzaam gebruik gebouw 8

zichtbare systemen voor duurzame energie 8

zichtbare systemen voor waterverwerking 8

zichtbaar duurzaam materiaalgebruik 8

zichtbare voorzieningen voor biodiversiteit 8

5.3.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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9,1 10001 Energie
1.1 Energieprestatie 6,0 750

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)

GO 35.644,00

EPC 0,27

Primair energiegebruik EPG (GJ)

totaal primair energiegebruik (GJ) 4896

totaal CO2 verbruik (ton) 610

Resultaten

Energieprestatie en CO2-emissie

Energieprestatie coëfficiënt (EPC) 0,27

CO2 (ton) 610

CO2 emissiereductie (%) 62

Primair energiegebruik EPG

totaal primair energiegebruik (MJ) 4896000

primair energiegebruik per m2 GBO (MJ/jaar m2) 137

1.2 Energieprestatie, aanvullend 8,7 250

1.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

1.2.2 CO2 emissiereductie t.o.v. niveau 2006

CO2-emissiereductie  &#61; 100% 80

80% <= CO2-emissiereductie < 100% 64

60% <= CO2-emissiereductie < 80% 48

40% <= CO2-emissiereductie < 60% 32

20% <= CO2-emissiereductie < 40% 16

0% <= CO2-emissiereductie < 20% 0

-20% <= CO2-emissiereductie < 0% -16

-40% <= CO2-emissiereductie < -20% -32

-60% <= CO2-emissiereductie < -40% -48

-80% <= CO2-emissiereductie < -60% -64

-100% <= CO2-emissiereductie < -80% -80

CO2-emissiereductie  < -100% -96

1.2.3 Ontsluiting gebouw

energiezuinige lift(en) of geen lift 10

1.2.4 Overige energiebesparende voorzieningen

energiezuinige buitenverlichting 10

1.2.5 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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7,4 10002 Milieu
2.1 Milieuprestatie gebouw (MPG) 7,6 500

Gebouwkenmerken

Gebruiksfuncties

Gebruiksfunctie: Onderwijsgebouw

Levensduur: 50 jaar

Type: School, 6000m2

Totaal BVO: 41504 m2

Totaal GO: 35644 m2

Resultaten

Gewogen milieueffecten

Grondstoffen: 0,003 €/m2 BVO*jaar

Emissies: 0,411 €/m2 BVO*jaar

MPG (schaduwprijs): 0,41 €/m2 BVO*jaar

Gebruikte versies software en database

Versie GPR Gebouw: 4.3

Versie productendatabase SBK: 1.8

Versie GPR MPG rekenkern: 1.1.5

Materialisering

Fundering

Vloeren

Vloeren, begane grond

Dekvloeren Anhydriet gietvloer, hechtend (NBVG) [40 mm dikte] 3476 m2

Vloeren, verdieping

Isolatielagen Steenwol MWA 2012; platen; [3.5 m2k/w r-waarde] 15835 m2

Afwerklagen, vloer Natuursteen; gelijmd [11 mm dikte] 1146 m2

Verlaagde plafonds Steenwol MWA 2012, geperst; d:20mm; +profielen,staal 3814 m2

Verlaagde plafonds Krios steenwol plafondpaneel (120x600x20) 213 m2

Afwerklagen, plafond Kalkstuc, pleisterwerk [6 mm dikte] 1768 m2

Draagconstructie

Hoofddraagconstructies

Dragende wanden, massief Kalkzandsteen elementen [100 mm dikte] 9760 m2

Constructies (kg) Staal zwaar constructiestaal o.a. balken, profielen en liggers 167000 kg

Gevels

Gevels, dicht

Elementgevels Aluminium (recycle), gecoat 179,5 m2

Vliesgevels Aluminium (recycle), gecoat 16302 m2

Isolatielagen Glaswol MWA 2012; platen; [3.5 m2k/w r-waarde] 3605 m2

Bekledingen Multiplex tropisch loofhout; duurzame bosbouw [7 mm dikte] 1188 m2

Gevels, open

Beglazing Enkel glas; droog beglaasd [6 mm dikte] 3605 m2

Beglazing Dubbel glas; droog beglaasd [11 mm dikte] 2240 m2

Beglazing Drievoudig glas; droog beglaasd [16 mm dikte] 8924 m2

Daken

Daken, plat

Isolatielagen EPS [6 m2k/w r-waarde] 6744 m2

Bedekkingen DAKenMILIEU-BWA Bitumen gemod. tweelaags losliggend incl. ballast 6744 m2

Installaties

Warmtelevering

Warmteopwekkingsinstallaties W-bouw Warmtepomp water-water 30 kW 4 p

Warmtedistributiesystemen Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 37532 m2gbo

Warmteafgiftesystemen Klimaatplafond gecombineerd warmte en koude; staalplafond+leidingen 19785 m2gbo

Warmtapwaterinstallaties Elektrische boiler; CW:4-6, 120 liter 30 p

Elektrische installatie
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Elektricteitsleidingen Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 37532 m2gbo

Elektriciteitsopwekkingsystemen Kristallijn silicium, paneel (135 Wp/m2); paneel+inverter+bekabeling+steun 4300 m2

Water- en gasdistributie

Waterleidingen Polyetheen; leiding+mantelbuis 37532 m2gbo

Afvoeren

Binnenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 37532 m2gbo

Hemelwaterafvoeren Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm 1000 m1

Inbouw

Binnenwanden

Niet dragende wanden, systeem Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, enkel beplaat met isolatie (NBVG) 10377 m2

Niet dragende wanden, systeem, bekledingen Gipskartonplaat [12.5 mm dikte] 80401 m2

Niet dragende wanden, systeem, bekledingen Multiplex, tropisch loofhout [12 mm dikte] 623,7 m2

Niet dragende wanden, verplaatsbaar Staal frame element; glas paneel 5135 m2

Afwerklagen Behang; vinyl 578 m2

Binnenwandopeningen

Binnenkozijnen Hout; geschilderd:alkyd 152 m2

Binnendeuren Hout; geschilderd:alkyd 608 p

Trappen en liften

Centrale trappen Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes 3 p

Centrale trappen Europees naaldhout; geschilderd; standaard bosbouw 11 p

Liftcabines Staal; personenlift; gemoffeld 6 p

Liftinstallaties Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag 60 p

Vaste voorzieningen

Toiletten Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 185 p

Wasvoorzieningen Keramiek; wastafel 98 p

Terreinvoorzieningen

Verhardingen Straatbaksteen [65 mm dikte] 290 m2

2.2 Circulair materiaalgebruik 7,5 300

2.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 180

2.2.2 Hergebruik producten

bij meerdere gebouwelementen; >= 50% (gemiddeld) 13

bij één gebouwelement;  >= 50% 7

bij meerdere gebouwelementen; < 50% (gemiddeld) 7

bij één gebouwelement; < 50% 3

geen hergebruik 0

2.2.3 Circulaire materialen (biobased of secundair)

bij meerdere gebouwelementen; hoog aandeel 18

bij één gebouwelement; hoog aandeel 9

bij meerdere gebouwelementen; relevant aandeel 6

bij één gebouwelement; relevant aandeel 3

geen circulaire materialen 0

2.2.4 Hout uit duurzaam beheerde bossen

> 95% 9

70 - 95% 4

50 - 70% 0

30 - 50% -22

< 30% -44

2.2.5 Bouwmethode, gericht op efficiënt materiaalgebruik

ontwerpoplossingen, gericht op slanke constructies 6

robuuste uitvoering of detaillering bij gevoelige gebouwelementen 6

eenvoudig aanpasbare gebouwcomponenten 6

2.2.6 Bouwmethode, afgestemd op meerdere cycli

industrieel bouwsysteem 31

scheiding constructie en afbouw/inrichting 18

demontabele gebouwcomponenten 13

2.2.7 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 7

2.3 Water 6,7 200
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2.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 120

2.3.2 Waterverbruik toiletsystemen

waterloos toilet (o.a composttoilet) 16

4 liter reservoir, incl. stroomvergroter én spoelonderbreker 13

6 liter reservoir én spoelonderbreker 6

6 tot 9 liter reservoir én spoelonderbreker 0

6 tot 9 liter reservoir zonder spoelonderbreker -3

2.3.3 Waterverbruik kranen

kranen met volumebegrenzers 8

zelfsluitende kranen / sensorkranen 8

ééngreepsmengkranen 3

normale kranen 0

2.3.4 Waterverbruik douches

waterbesparende douchekop 4

douche met zelfsluitende kraan / sensorkraan 1

standaard-douchekoppen 0

2.3.5 Waterverbruik sprinklersystemen

geen sprinklerinstallatie 4

sprinklerinstallatie met waterbesparende maatregelen 0

sprinklerinstallatie met beperkt waterbesparende maatregelen -8

sprinklerinstallatie zonder waterbesparende maatregelen -16

2.3.6 Waterverbruik overige voorzieningen

toiletsystemen: urinoirs 3

toiletsystemen: watervrije urinoirs 3

warmwaterleiding: korte afstand van toestel naar tappunten 1

waterleiding: lekdetectiesysteem op hoofdleiding 2

2.3.7 Circulair watergebruik

opvang grijswater, gebruik voor o.a. toilet 5

opvang hemelwater, gebruik binnen (o.a. toilet) 5

opvang hemelwater, gebruik buiten (o.a groen) 2

2.3.8 Belasting riolering, bodem en grondwater

ontkoppeling, afvoer hemelwater naar bodem of oppervlaktewater of intensief groendak 10

extensief groendak 10

weinig verhard oppervlakte 5

gescheiden riolering 3

olie- en slibvangers bij o.a. parkeerplaatsen ontbreken -5

2.3.9 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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8,5 10003 Gezondheid
3.1 Geluid 8,4 150

3.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 90

3.1.2 Geluidbelasting van buiten

<= 53 dB 13

>53 dB en <=58 dB 0

>58 dB en <=63 dB -7

>63 dB en <=68 dB -10

>68 dB en <=73 dB -13

>73 dB -16

3.1.3 Geluidwering van de gevel

dubbele kierdichting + akoestisch glas + gebalanceerde ventilatie 16

enkele kierdichting + gebalanceerde ventilatie 12

dubbele kierdichting + akoestisch glas + suskast ventilatie 8

enkele kierdichting + suskast 4

enkele kierdichting en roosters/klepramen -4

3.1.4 Geluidwering tussen leslokalen

wanden van beton of kalkzandsteen >= 150 mm of systeemwanden van dubbel gipskarton 7

wanden van kalkzandsteen of baksteen 100 -150 mm of systeemwanden van gipskarton (minimum niveau duurzaam inkopen) 3

lichte scheidingswanden van gips of gasbeton 0

wanden met geluidlekken (bijv. aansluiting gevel of boven plafond) -3

scheidingswanden met deuren met goede kierdichting -3

scheidingswanden met deuren zonder kierdichting -7

3.1.5 Geluidwering tussen leslokaal en gang

wanden met deuren met goede kierdichting rondom (minimum niveau duurzaam inkopen) 3

goed sluitende deuren zonder kieren (zonder kierdichting) 0

wanden met deuren zonder maatregelen -3

3.1.6 Geluidwering tussen leslokaal en overige ruimten met veel geluidproductie (entree, aula, speellokaal, gymzaal)

er grenzen geen leslokalen aan ruimten, zoals entree of aula 3

leslokalen grenzen met lichte wand aan ruimte met veel geluidproductie -1

leslokalen grenzen via deur aan ruimte met veel geluidproductie -4

3.1.7 Geluidhinder in leslokaal aan speelplein

er is aandacht besteed aan het verminderen  van de overlast in lokalen door geluiden van het speelplein 7

er zijn geen speciale maatregelen getroffen bij lokalen die aan speelplein grenzen -7

3.1.8 Installatiegeluid ventilatiesysteem

ventilatiesysteem met extra akoestische maatregelen 7

ventilatiesysteem met akoestische maatregelen 0

ventilatiesysteem zonder afdoende akoestische maatregelen -9

3.1.9 Nagalmtijd leslokalen

goed geluidabsorberend verlaagd plafond 4

redelijk geluidabsorberend plafond 0

geen of nauwelijks geluidabsorberend plafond -6

3.1.10 Nagalmtijd gymlokaal

geluidabsorberend verlaagd plafond + geluidabsorberende wanden (of geen gymlokaal) 3

geluidabsorberend verlaagd plafond -3

geen of matig geluidabsorberend plafond (galmend gymlokaal) -8

3.1.11 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

3.2 Luchtkwaliteit 8,2 450

3.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 270

3.2.2 Ventilatie en regelgeving

capaciteit ventilatievoorzieningen 1,5 x nieuwbouweis Bouwbesluit 2012 77

voorzieningen voor toe- en afvoer van ventilatielucht conform Bouwbesluit 2012 nieuwbouw 39

voorzieningen voor toe- en afvoer van ventilatielucht conform Bouwbesluit 2003 nieuwbouw voor verblijfsgebieden 0

voorzieningen voor toe- en afvoer ventilatielucht, capaciteit minder dan nieuwbouw eis Bouwbesluit 2003 of onbekend -39
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3.2.3 Aanvullende voorzieningen ventilatiesysteem

ventilatie is per ruimte te regelen 6

zelfregelende roosters of goed inducerende inblaasroosters 6

CO2-regeling 6

ventilatievoorzieningen zijn goed reinigbaar 6

er is sprake van recirculatie van ventilatielucht -6

ongunstige locatie luchttoevoer -13

er is luchtbevochtiging -6

3.2.4 Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen

geen fosfogips in plafonds/wanden/stucwerk 5

bouw- en afwerkmaterialen hebben geen of een lage formaldehyde emissie 5

geen onverpakte minerale vezels 5

binnenwerk wordt niet geschilderd 5

er wordt uitsluitend oplosmiddelarme verf gebruikt 2

oplosmiddelen arme/-vrije lijmen en kitten 5

3.2.5 Stofconcentraties in relatie tot warmte afgiftesysteem

lage temperatuurverwarming: wand/vloerverwarming 13

lage temperatuurverwarming: radiatoren 6

radiatorenverwarming (hoge temperatuur) 0

luchtverwarming (voorzien van HEPA of ULPA filter) -3

luchtverwarming -6

3.2.6 Voorzieningen beperken stofconcentraties

goede reinigbaarheid verwarmingsvoorzieningen 3

beperken stofconcentraties door centrale stofzuiginstallatie 3

3.2.7 Biologische agentia

geen of weinig schimmelgevoelige materialen 6

geen 'zachte' vloerbedekking 13

3.2.8 Fijnstof - concentratie

gebouw ligt niet aan een drukke weg 6

gebouw ligt aan een drukke weg -13

3.2.9 Fijnstof - maatregelen

er is een groen dak of een groene gevel toegepast 3

de gevel aan de wegzijde is afgeschermd 3

3.2.10 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

3.3 Thermisch comfort 9,0 350

TO berekening: geen TO berekening beschikbaar

3.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 210

3.3.3 Zomercomfort - geen TO-berekening beschikbaar

beperkte raamoppervlakte op oost, west, zuid: < 25% van gebruiksoppervlak verblijfsruimte 7

raamoppervlakte op oost, west en zuid > 40% van gebruiksoppervlak verblijfsruimte -15

ten minste 9 dm&#179;/s per m2 aan te openen raam per groepsruimte (Frisse scholen klasse A) 4

ten minste 6 dm&#179;/s per m2 aan te openen raam per groepsruimte (Frisse scholen klasse B en C) 0

spuivoorzieningen voldoen niet aan Frisse Scholen eis -15

massieve bouwwijze 4

thermisch open plafond 4

zomernachtventilatie 4

ongunstige locatie luchttoevoer -4

overstekken boven ramen op zuid 4

buitenzonwering 11

zonwerende beglazing (ZTA <= 0,35 ) 7

koeling (vloerkoeling, airco) 11

lage interne warmtelast door toepassing HF TL en/of LED verlichting 4

3.3.4 Wintercomfort door warmteafgiftesysteem

lage temperatuurverwarming: wand/vloerverwarming 23

lage temperatuurverwarming: radiatoren 12

radiatorenverwarming 0

luchtverwarming -9

3.3.5 Wintercomfort door overige kenmerken

tochtwerende voorzieningen ventilatietoevoer 23

zeer goede kierdichting 16

glasvlakken hoger dan 2,5 m (zonder voorzieningen) -8

Gezondheid 9WE002 W/E adviseurs



3.3.6 Individuele regelbaarheid

te openen ramen zijn traploos regelbaar 6

buitenzonwering, is individueel te bedienen 6

ruimtetemperatuur is individueel regelbaar 6

3.3.7 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

3.4 Licht en visueel comfort 7,2 50

3.4.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 30

3.4.2 Daglichttoetreding

daglichtoppervlakte in leslokalen bedraagt 10% of meer van vloeroppervlakte 3

daglichtoppervlakte in leslokalen bedraagt tussen 5% en 10% van vloeroppervlakte 0

daglichtoppervlakte in leslokalen bedraagt 5% of minder -3

reflectiecoëfficiënt binnenwanden > 0,5 en plafond > 0,7 2

3.4.3 Daglichttoetreding - visueel comfort

voorkomen verblinding door daglicht/reflecties 1

speciale voorzieningen tegen grote helderheidsverschillen (door daglicht) op werkvlak 1

lichtwering (lamellen, weinig lichtdoorlatende gordijnen) 2

geen gekleurde beglazing 1

uitzicht op groen 1

uitzicht op industrie of blinde gevels -1

3.4.4 Kunstlicht: kwaliteit

individuele regelbaarheid verlichting 1

verlichtingssterkte werkplek >= 500 lux 2

kleurweergave-index Ra >= 90 1

matige kleurweergave, Ra<80 -1

aandacht aan bordverlichting 1

3.4.5 Kunstlicht: voorkomen van verblinding

armaturen met hoge mate van afscherming 5

armaturen met normale tot goede afscherming 0

armaturen met matige afscherming -5

3.4.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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8,5 10004 Gebruikskwaliteit
4.1 Toegankelijkheid 6,0 250

Internationaal ToegankelijkheidsSymbool (ITS): op basis van losse maatregelen

4.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

Bezoekbaarheid 38

Behaalde punten 0

4.1.3 Toegangsroute, van openbare weg tot hoofdentree: vrije breedte

breedte >= 1,8 m OF niet aanwezig 100%

1,2 m <= breedte < 1,8 m 0%

breedte < 1,2 m -100%

4.1.4 Toegangsroute, van openbare weg tot entree: vrije breedte

breedte >= 1,2 m OF niet aanwezig 100%

0,9 m <= breedte < 1,2 m 0%

breedte < 0,9 m -100%

4.1.5 Toegangsroute, van openbare weg tot hoofdentree: hoogteverschil

h <= 0,02 m OF h > 0,02 m met helling <= 1:25 100%

h > 0,02 m met hellingbaan 0%

4.1.6 Toegangsroute, van openbare weg tot entree: hoogteverschil

h <= 0,02 m OF h > 0,02 m met helling <= 1:25 100%

h > 0,02 m met hellingbaan 0%

4.1.7 Hoofdentreedeur gebouw

gebruiksvlak aan weerszijden van de hoofdentreedeur >= 2,1x2,1 m 100%

breedte gebruiksvlak aan binnen- of buitenzijde van de hoofdentreedeur < 1,35 m OF diepte < 1,1 m -100%

4.1.8 Entreedeur school

gebruiksvlak aan weerszijden van de entreedeur >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m 100%

breedte gebruiksvlak aan binnen- of buitenzijde van de entreedeur < 1,35 m OF diepte < 1,1 m -100%

4.1.9 Gemeenschappelijke verkeersruimte, van hoofdentree tot entree of bezoekbare ruimte(n): vrije breedte

breedte >= 1,8 m 100%

1,5 m <= breedte < 1,8 m 50%

1,2 m <= breedte < 1,5 m 0%

4.1.10 Gemeenschappelijke binnendeuren, van hoofdentree tot entree of bezoekbare ruimte(n)

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 2,1x2,1 m OF niet aanwezig 100%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde aan 'draaizijde' >= 0,5 m en aan andere zijde >= 0,35
m

50%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren < 1,5x1,5 m 0%

4.1.11 Verkeersruimte, van entree tot bezoekbare ruimte(n) en sanitaire ruimte (toilet): vrije breedte

breedte >= 0,9/1,1/1,35 m 100%

0,85 m <= breedte < 0,9/1,1/1,35 m 0%

4.1.12 Binnendeuren, van entree tot bezoekbare ruimte(n) en sanitaire ruimte (toilet)

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 0,9x0,9 m EN vrije breedte naast slotzijde deuren >= 0,35 m 50%

geen dorpels 50%

4.1.13 Personenlift in gebouw, op route naar bezoekbare ruimte(n)

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,1x2,1 m en opstelruimte voor lifttoegang >= 2,1x2,1 m OF éénlaags gebouw 100%

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05x1,35 m EN opstelruimte voor lifttoegang >= 1,5x1,5 m 50%

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05x1,35 m 0%

meerlaags gebouw zonder lift -100%

4.1.14 Afmetingen bezoekbare ruimte(n) en sanitaire ruimte (toilet)

op niveau van de entree is een bezoekbare ruimte en sanitaire ruimte (toilet) aanwezig 33%

sanitaire ruimte in publieke zone >= 1,65x2,2 / 1,95x1,9 m (toiletruimte) OF >= 2,2x2,2 m (indien multifunctioneel; ten minste 1st) 33%

toiletruimte >= 1,2x0,9 m EN deur in lange wand 33%

Rolstoeltoegankelijkheid 25

Behaalde punten 0

4.1.15 Gemeenschappelijke verkeersruimte, van hoofdentree tot entree of primaire ruimten: vrije breedte

breedte >= 1,8 m 100%

1,5 m <= breedte < 1,8 m 50%

1,2 m <= breedte < 1,5 m 0%
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4.1.16 Gemeenschappelijke binnendeuren, van hoofdentree tot entree of primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 2,1x2,1 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels OF niet aanwezig 100%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels 50%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren < 1,5x1,5 m 0%

4.1.17 Verkeersruimte, van entree tot primaire ruimten: vrije breedte

breedte >= 0,9/1,1/1,35 m 100%

0,85 m <= breedte < 0,9/1,1/1,35 m 0%

4.1.18 Binnendeuren, van entree tot primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 0,9x0,9 m EN vrije breedte naast slotzijde deuren >= 0,35 m 50%

geen dorpels 50%

4.1.19 Buitendeuren gebouw, op route naar primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van overige buitendeuren >= 1,5x1,5 m 100%

4.1.20 Afmetingen primaire ruimten en buitenruimte

op niveau van de entree zijn verblijfsruimten, pantry en sanitaire ruimte (MIVA-toilet) aanwezig 33%

sanitaire ruimte in niet-publieke zone >= 1,65x2,2 / 1,95x1,9 m (toiletruimte) OF >= 2,2x2,2 m (indien multifunctioneel; ten minste 1st) 33%

niet-publieke toiletruimte >= 0,9 x 1,2 m EN deur in lange wand 33%

Aanvullende maatregelen 13

Behaalde punten 0

4.1.21 Gemeenschappelijke verkeersruimte, anders dan van hoofdentree tot entree of primaire ruimten: vrije breedte

breedte >= 1,8 m 100%

1,5 m <= breedte < 1,8 m 50%

1,2 m <= breedte < 1,5 m 0%

4.1.22 Gemeenschappelijke binnendeuren, anders dan van hoofdentree tot entree of primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 2,1x2,1 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels OF niet aanwezig 100%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels 50%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren < 1,5x1,5 m 0%

4.1.23 Verkeersruimte, anders dan van entree tot primaire ruimten en buitenruimte: vrije breedte

breedte >= 0,9/1,1/1,35 m 100%

0,85 m <= breedte < 0,9/1,1/1,35 m 0%

4.1.24 Binnendeuren, anders dan van entree tot primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 0,9x0,9 m EN vrije breedte naast slotzijde deuren >= 0,35 m 50%

geen dorpels 50%

4.1.25 Trap in gemeenschappelijke verkeersruimte: vrije breedte

breedte >= 1,8 m OF éénlaags gebouw 100%

1,1/1,2 m <= breedte < 1,8 m 50%

0,8 m <= breedte < 1,1/1,2 m 0%

4.2 Functionaliteit 8,1 250

4.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

4.2.2 Meervoudig grondgebruik

twee of meer verschillende gebruiksfuncties op elkaar 3

twee of meer verschillende gebruiksfuncties aan elkaar 3

meerlaags gebouw 3

dak met gebruiksfunctie (bijv. daktuin, fietsparkeren en/of speelplein) 3

4.2.3 Bruto vloeroppervlakte als % van VNG-richtlijn

oppervlakte >= 110% 11

105% <= oppervlakte < 110% 6

100% <= oppervlakte < 105% 0

95% <= oppervlakte < 100% -6

oppervlakte < 95% -11

4.2.4 Grootte lesruimten

gebruiksoppervlakte >= 48 m2 11

45 m2 <= gebruiksoppervlakte < 48 m2 6

42 m2 <= gebruiksoppervlakte < 45 m2 0

39 m2 <= gebruiksoppervlakte < 42 m2 -6

gebruiksoppervlakte < 39 m2 -11

4.2.5 Vrije overspanning

lengte >= 7,5 m 11

6 m <= lengte < 7,5 m 0

lengte < 6 m -11
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4.2.6 Netto verdiepingshoogte

hoogte >= 3,2 m 11

2,8 m <= hoogte < 3,2 m 6

2,6 m <= hoogte < 2,8 m 0

2,1 m <= hoogte < 2,6 m -6

hoogte < 2,1 m -11

4.2.7 Fietsparkeerplaatsen: aantal

aantal > 20% van het aantal personeelsleden (FTE) plus minimumaantal plaatsen voor kinderen/leerlingen 11

op niveau CROW-richtlijn 0

minder dan volgens CROW-richtlijn -11

4.2.8 Autoparkeerplaatsen: aantal

meer dan 20% boven de gemeentelijke parkeernorm voor de locatie 11

gelijk aan de gemeentelijke parkeernorm voor de locatie 0

minder dan de gemeentelijke parkeernorm voor de locatie -11

4.2.9 Bereikbaarheid OV

OV halte op max. 500 m en frequentie < 10 min. OF op max. 250 m en frequentie < 15 min. 11

OV halte op max. 500 m en frequentie < 15 min. 6

OV halte op grotere loopafstand dan 500 meter of frequentie groter dan 15 minuten 0

4.2.10 Ruimtelijke en functionele diversiteit

functies en 'vloergebruik' zijn goed afleesbaar 1

ruimtelijke eenheden zijn helder te onderscheiden 1

ruimtelijke en functionele relatie tussen gebouwonderdelen is logisch en begrijpelijk 1

gebouwonderdelen (ruimten) zijn passend gedimensioneerd 2

het gebouw omvat een grote ruimtelijke diversiteit 2

alle verblijfsruimten direct vanuit verkeersruimte bereikbaar 1

werkvertrekken zijn te vergroten door onderlinge koppelmogelijkheid 1

geen kleedruimte en douches gecombineerd met droogruimte voor natte kleding voor fietsers aanwezig -1

geen afzonderlijke ruimte aanwezig voor opslag van afvalfractie 'papier en karton' -1

ruimte aanwezig voor gescheiden opslag van recyclebaar afval 1

4.2.11 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

4.3 Technische kwaliteit 10,0 250

4.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 10,0 250

4.3.2 Kwaliteit dak

uitstekend 15

4.3.3 Kwaliteit dichte geveldelen

uitstekend 13

4.3.4 Kwaliteit kozijnen, ramen en deuren

uitstekend 13

4.3.5 Kwaliteit verwarmingsinstallatie

uitstekend 10

4.3.6 Kwaliteit koelingsinstallatie

uitstekend OF niet aanwezig 10

4.3.7 Kwaliteit warmtapwater-installatie

uitstekend 10

4.3.8 Kwaliteit ventilatie-installatie

uitstekend OF niet aanwezig 10

4.3.9 Kwaliteit elektrische installatie

uitstekend 10

4.3.10 Kwaliteit sanitaire voorzieningen

uitstekend 8

4.3.11 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

4.4 Sociale veiligheid 10,0 250

4.4.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150
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4.4.2 Sociale veiligheid gebouw

hoofdentree ligt niet in een nis, is zichtbaar vanuit omgeving en entreehal is voorzien van binnen- en buitenverlichting 13

hoofdentreehal is voorzien van helder, doorzichtig glas; daglicht kan toetreden 13

toegangsdeuren van gebouw en van compartimenten zijn zelfsluitend en beveiligd tegen flipperen 13

toegangsdeuren zijn voorzien van buitenverlichting 13

lift is voldoende verlicht OF niet aanwezig 13

vanuit werkvertrekken zicht op openbare ruimte 13

zorgvuldige vormgeving en verlichting nissen en onderdoorgangen OF niet aanwezig 13

gebouw is niet opklimbaar tot ten minste 3 m vanaf maaiveld 13

speelplein is vrij toegankelijk en geeft overlast voor bewoners -13

blinde gevel aan openbare ruimte of gemeenschappelijke buitenruimte -13

inbraakwerendheid van deuren van (collectieve) bergingen en collectieve fietsenstalling is minder dan weerstandsklasse 2 -13

4.4.3 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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MJA DPG » Hoofdgebouw TUe » Hoofdgebouw

GPR Gebouw© 4.3 » Nieuwbouw Onderwijsgebouwen

8,2 10005 Toekomstwaarde
5.1 Toekomstgerichte voorzieningen 7,3 200

5.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 120

5.1.2 Hoogwaardige elementen

draagvermogen van vloer >= 5,0 kN/m2 18

dakconstructie berekend op het gewicht van een extensief groendak 9

dichte geveldelen van verblijfsruimten Rc >= 5,0 m2K/W 18

dichte geveldelen van niet-verblijfsruimten Rc >= 3,5 m2K/W 9

niet-vandaalbestendige bouwdelen en producten op kwetsbare plaatsen -9

geen extra loze elektraleidingen met aansluitpunt naar alle verblijfsruimten -9

geen lage temperatuurverwarming (LTV) -18

5.1.3 Toekomstige duurzamere uitrusting

gevel gereed voor buitenzonwering 5

gevel gereed voor vraaggestuurd ventilatierooster 5

gevel gereed voor gevelbegroeiing 5

alle verdiepingen in het gebouw zijn eenvoudig bereikbaar te maken voor rolstoelgebruikers 5

bereikbare leidingtracés 5

gebouw ongeschikt voor actieve zonne-energie -5

geen ruimte gereserveerd voor uitbreiding installatie -5

5.1.4 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

5.2 Flexibiliteit 8,4 400

5.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 240

5.2.2 Mate van uitbreidbaarheid

GO meer dan +50% uitbreidbaar 27

GO +25 tot +50% uitbreidbaar 18

GO +10 tot +25% uitbreidbaar 9

GO tot +10% uitbreidbaar 0

GO niet uitbreidbaar -9

5.2.3 Draagstructuur

kolommen-/balkenstructuur 27

mix kolommen-/balkenstructuur met schijven 0

schijven -27

5.2.4 Aanpasbare elementen

scheiding van drager en inbouw 32

doorbreekbare zones in (dak)vloeren 11

bereikbare en demontabele verbindingen van elementen 11

installatiecomponenten niet eenvoudig aanpasbaar en vervangbaar -11

elementen met korte levensduur niet eenvoudig vervangbaar -11

5.2.5 Verandering indeling

ruimten eenvoudig te vergroten of verkleinen 18

het gebouw is verkavelbaar 18

verschillende gebruiksfuncties binnen  casco mogelijk 18

meerdere zinvolle indelingsvarianten binnen casco niet mogelijk -18

5.2.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

5.3 Belevingswaarde 8,6 400

5.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 240

5.3.2 Belevingswaarde directe omgeving (binnen 400 m)

monumentale/historische gebouwen aanwezig 10

verscheidenheid aan (gebouw)functies aanwezig 10

gevarieerd en samenhangend straatbeeld 10

zichtbare parkeerplekken op eigen terrein ontworpen 10

geen openbare voorzieningen aanwezig -10

geen recreatief water, groen, plein of park aanwezig -10
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5.3.3 Belevingswaarde buitenzijde gebouw

de verschijningsvorm is afwisselend 7

variatie in (beeld)contrasten is samenhangend 7

schaal en ritmiek in het gevelbeeld zijn logisch, tonen structuur 7

de verschijningsvorm van het gebouw past  bij zijn context 7

het gebouw is opvallend zichtbaar vanuit de openbare ruimte 7

materiaalkeuze op mooie veroudering 7

het gebouw heeft geen duidelijke identiteit -7

5.3.4 Belevingswaarde binnen gebouw

de ruimtelijke werking en/of plattegrondindeling is bijzonder en gevarieerd 10

netto verdiepingshoogte >= 3,9 m 5

netto verdiepingshoogte >= 3,2 m 5

zorgvuldig ontworpen en gedetailleerde entree 5

uitzicht op gevarieerde buitenruimte vanuit zitpositie in verblijfsruimten 5

hoog daglichtniveau in verblijfsruimten 5

daglichttoetreding ook in verkeersruimte 5

uitzicht op industrie of blinde gevels -5

5.3.5 Educatieve waarde

zichtbare instructies voor duurzaam gebruik gebouw 8

zichtbare systemen voor duurzame energie 8

zichtbare systemen voor waterverwerking 8

zichtbaar duurzaam materiaalgebruik 8

zichtbare voorzieningen voor biodiversiteit 8

5.3.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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Resultaten
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Subthema's

DuurzaamheidLabel
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Klimaatmonitor

DPG-monitor
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GPR Gebouw© 4.3 » Nieuwbouw Onderwijsgebouwen

7,2 10001 Energie
1.1 Energieprestatie 6,0 750

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)

GO 3.808,00

EPC 0,98

Primair energiegebruik EPG (GJ)

totaal primair energiegebruik (GJ) 2213

totaal CO2 verbruik (ton) 135

Resultaten

Energieprestatie en CO2-emissie

Energieprestatie coëfficiënt (EPC) 0,98

CO2 (ton) 135

CO2 emissiereductie (%) 22

Primair energiegebruik EPG

totaal primair energiegebruik (MJ) 2213000

primair energiegebruik per m2 GBO (MJ/jaar m2) 581

1.2 Energieprestatie, aanvullend 7,4 250

1.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

1.2.2 CO2 emissiereductie t.o.v. niveau 2006

CO2-emissiereductie  &#61; 100% 80

80% <= CO2-emissiereductie < 100% 64

60% <= CO2-emissiereductie < 80% 48

40% <= CO2-emissiereductie < 60% 32

20% <= CO2-emissiereductie < 40% 16

0% <= CO2-emissiereductie < 20% 0

-20% <= CO2-emissiereductie < 0% -16

-40% <= CO2-emissiereductie < -20% -32

-60% <= CO2-emissiereductie < -40% -48

-80% <= CO2-emissiereductie < -60% -64

-100% <= CO2-emissiereductie < -80% -80

CO2-emissiereductie  < -100% -96

1.2.3 Ontsluiting gebouw

energiezuinige lift(en) of geen lift 10

1.2.4 Overige energiebesparende voorzieningen

energiezuinige buitenverlichting 10

1.2.5 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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8,3 10002 Milieu
2.1 Milieuprestatie gebouw (MPG) 10,0 500

Gebouwkenmerken

Gebruiksfuncties

Gebruiksfunctie: Onderwijsgebouw

Levensduur: 50 jaar

Type: School, 1000m2

Totaal BVO: 4439 m2

Totaal GO: 3808 m2

Resultaten

Gewogen milieueffecten

Grondstoffen: 0,002 €/m2 BVO*jaar

Emissies: 0,178 €/m2 BVO*jaar

MPG (schaduwprijs): 0,18 €/m2 BVO*jaar

Gebruikte versies software en database

Versie GPR Gebouw: 4.3

Versie productendatabase SBK: 1.8

Versie GPR MPG rekenkern: 1.1.5

Materialisering

Fundering

Bodemvoorzieningen

Grondaanvullingen Zand 112 m3

Bodemafsluitingen PE folie [0.23 mm dikte] 655 m2

Vloeren

Vloeren, begane grond

Vloeren, vrijdragend Beton,in het werk gestort, C20/25+20%betongranulaat; incl.wapening [280 mm dikte] 40 m2

Vloeren, verdieping

Vloeren Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw [283

mm dikte]

390 m2

Vloeren Cellenbeton vloerplaten (Xella-Hebel) [50 mm dikte] 500 m2

Vloeren Cellenbeton vloerplaten (Xella-Hebel) [20 mm dikte] 3500 m2

Afwerklagen, vloer Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 120 m2

Verlaagde plafonds Steenwol MWA 2012, geperst; d:20mm; +profielen,staal 1777 m2

Verlaagde plafonds Gipskartonplafond, dubbel raster, dubbel beplaat met isolatie (NBVG) 1003 m2

Afwerklagen, plafond Muurverf; 0.5liter/m2 1003 m2

Afwerklagen, plafond Kalkstuc, pleisterwerk [6 mm dikte] 1003 m2

Vloeren, balkon- en galerij

Balustrades Staal; gepoedercoat; spijlen 80 m1

Draagconstructie

Hoofddraagconstructies

Liggers Staal; IPE [400  ] 1000 m1

Dragende wanden, massief Kalkzandsteen lijmblokken [100 mm dikte] 600 m2

Gevels

Gevels, dicht

Vliesgevels Aluminium, geanodiseerd 107 m2

Spouwwanden, buitenblad Baksteenmetselwerk [100 mm dikte] 143 m2

Spouwwanden, binnenblad, massief Baksteenmetselwerk [100 mm dikte] 143 m2

Isolatielagen EPS [0.33 m2k/w r-waarde] 215 m2

Bekledingen Europees loofhouten delen; onbehandeld ;duurzame bosbouw [22 mm dikte] 72 m2

Gevels, open

Kozijnen Aluminium vast en/of draaiend (recycle), gecoat 335 m2

Deuren Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 21 p

Beglazing HR glas; droog beglaasd [11 mm dikte] 425 m2

Waterslagen Kunststeen [100 mm breedte,40 mm hoogte] 78,2 m1

Waterkeringen DBM Lood slab [0.5 m1 breedte,1.3 mm dikte] 33,5 m1
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Daken

Daken, plat

Daken Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw [283

mm dikte]

626 m2

Isolatielagen EPS [3.5 m2k/w r-waarde] 120 m2

Bedekkingen EPDM, sbs cachering; mechanisch bevestigd 655 m2

Bedekkingen DAKenMILIEU-BWA Bitumen gemod. tweelaags volledig gekleefd (brandmethode) 60 m2

Waterkeringen DBM Lood slab [0.5 m1 breedte,1.3 mm dikte] 111,8 m1

Verlaagde plafonds Steenwol MWA 2012, geperst; d:20mm; +profielen,staal 549,1 m2

Daken, hellend

Isolatielagen Steenwol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5 [3.5 m2k/w r-waarde] 655 m2

Bedekkingen DBM Zink dak (fels, roeven, losange) 655 m2

Installaties

Warmtelevering

Warmteopwekkingsinstallaties U-bouw Hr-ketel; 65 w/m2 4439 m2gbo

Warmteopwekkingsinstallaties U-bouw Warmtepomp Brine-water, 65 w/m2 4439 m2gbo

Warmtedistributiesystemen Polybuteen; cv-leidingen 500 m2gbo

Warmteafgiftesystemen Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren 300 m2gbo

Warmtapwaterinstallaties Elektrische boiler; CW:4-6, 120 liter 10 p

Elektrische installatie

Elektricteitsleidingen Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 4439 m2gbo

Luchtbehandeling

Luchtbehandelingssystemen VLA LBK; balans, 0-4.000m3/h, koeling+verwarming+kruisstroom; U-bouw 2 p

Luchtbehandelingssystemen VLA LBK; afvoer, 0-4.000 m3/h; U-bouw 2 p

Luchtdistributiesystemen Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal, incl. roosters 4439 m2gbo

Water- en gasdistributie

Waterleidingen Koper (leiding +mantelbuis) 4439 m2gbo

Gasleidingen Koper 4439 m2gbo

Afvoeren

Binnenrioleringen Pvc; gerecycled; leiding 4439 m2gbo

Hemelwaterafvoeren Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm 100 m1

Inbouw

Binnenwanden

Niet dragende wanden, systeem Gipskartonplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat met isolatie (NBVG) 450 m2

Niet dragende wanden, systeem Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat zonder isolatie (NBVG) 655 m2

Niet dragende wanden, massief Baksteenmetselwerk [100 mm dikte] 250 m2

Afwerklagen Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 561 m2

Afwerklagen Gipspleister (NBVG) [3.5 mm dikte] 10074,8 m2

Binnenwandopeningen

Binnenkozijnen Hout; geschilderd:alkyd 100 m2

Binnendeuren Hout; geschilderd:alkyd 60 p

Binnenbeglazing Enkel glas; droog beglaasd [4 mm dikte] 150 m2

Binnenbeglazing Enkel glas; droog beglaasd [8 mm dikte] 80 m2

Trappen en liften

Interne trappen Staal met Meranti treden; duurzame bosbouw 10 p

Leuningen Aluminium [60 mm diameter] 10 m1

Liftcabines Staal; personenlift; gemoffeld 1 p

Liftinstallaties Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag 4 p

Vaste voorzieningen

Toiletten Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir 26 p

Wasvoorzieningen Keramiek; wastafel 16 p

2.2 Circulair materiaalgebruik 6,4 300

2.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 180

2.2.2 Hergebruik producten

bij meerdere gebouwelementen; >= 50% (gemiddeld) 13

bij één gebouwelement;  >= 50% 7

bij meerdere gebouwelementen; < 50% (gemiddeld) 7

bij één gebouwelement; < 50% 3

geen hergebruik 0
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2.2.3 Circulaire materialen (biobased of secundair)

bij meerdere gebouwelementen; hoog aandeel 18

bij één gebouwelement; hoog aandeel 9

bij meerdere gebouwelementen; relevant aandeel 6

bij één gebouwelement; relevant aandeel 3

geen circulaire materialen 0

2.2.4 Hout uit duurzaam beheerde bossen

> 95% 9

70 - 95% 4

50 - 70% 0

30 - 50% -22

< 30% -44

2.2.5 Bouwmethode, gericht op efficiënt materiaalgebruik

ontwerpoplossingen, gericht op slanke constructies 6

robuuste uitvoering of detaillering bij gevoelige gebouwelementen 6

eenvoudig aanpasbare gebouwcomponenten 6

2.2.6 Bouwmethode, afgestemd op meerdere cycli

industrieel bouwsysteem 31

scheiding constructie en afbouw/inrichting 18

demontabele gebouwcomponenten 13

2.2.7 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

2.3 Water 7,0 200

2.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 120

2.3.2 Waterverbruik toiletsystemen

waterloos toilet (o.a composttoilet) 16

4 liter reservoir, incl. stroomvergroter én spoelonderbreker 13

6 liter reservoir én spoelonderbreker 6

6 tot 9 liter reservoir én spoelonderbreker 0

6 tot 9 liter reservoir zonder spoelonderbreker -3

2.3.3 Waterverbruik kranen

kranen met volumebegrenzers 8

zelfsluitende kranen / sensorkranen 8

ééngreepsmengkranen 3

normale kranen 0

2.3.4 Waterverbruik douches

waterbesparende douchekop 4

douche met zelfsluitende kraan / sensorkraan 1

standaard-douchekoppen 0

2.3.5 Waterverbruik sprinklersystemen

geen sprinklerinstallatie 4

sprinklerinstallatie met waterbesparende maatregelen 0

sprinklerinstallatie met beperkt waterbesparende maatregelen -8

sprinklerinstallatie zonder waterbesparende maatregelen -16

2.3.6 Waterverbruik overige voorzieningen

toiletsystemen: urinoirs 3

toiletsystemen: watervrije urinoirs 3

warmwaterleiding: korte afstand van toestel naar tappunten 1

waterleiding: lekdetectiesysteem op hoofdleiding 2

2.3.7 Circulair watergebruik

opvang grijswater, gebruik voor o.a. toilet 5

opvang hemelwater, gebruik binnen (o.a. toilet) 5

opvang hemelwater, gebruik buiten (o.a groen) 2

2.3.8 Belasting riolering, bodem en grondwater

ontkoppeling, afvoer hemelwater naar bodem of oppervlaktewater of intensief groendak 10

extensief groendak 10

weinig verhard oppervlakte 5

gescheiden riolering 3

olie- en slibvangers bij o.a. parkeerplaatsen ontbreken -5

2.3.9 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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7,4 10003 Gezondheid
3.1 Geluid 7,1 150

3.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 90

3.1.2 Geluidbelasting van buiten

<= 53 dB 13

>53 dB en <=58 dB 0

>58 dB en <=63 dB -7

>63 dB en <=68 dB -10

>68 dB en <=73 dB -13

>73 dB -16

3.1.3 Geluidwering van de gevel

dubbele kierdichting + akoestisch glas + gebalanceerde ventilatie 16

enkele kierdichting + gebalanceerde ventilatie 12

dubbele kierdichting + akoestisch glas + suskast ventilatie 8

enkele kierdichting + suskast 4

enkele kierdichting en roosters/klepramen -4

3.1.4 Geluidwering tussen leslokalen

wanden van beton of kalkzandsteen >= 150 mm of systeemwanden van dubbel gipskarton 7

wanden van kalkzandsteen of baksteen 100 -150 mm of systeemwanden van gipskarton (minimum niveau duurzaam inkopen) 3

lichte scheidingswanden van gips of gasbeton 0

wanden met geluidlekken (bijv. aansluiting gevel of boven plafond) -3

scheidingswanden met deuren met goede kierdichting -3

scheidingswanden met deuren zonder kierdichting -7

3.1.5 Geluidwering tussen leslokaal en gang

wanden met deuren met goede kierdichting rondom (minimum niveau duurzaam inkopen) 3

goed sluitende deuren zonder kieren (zonder kierdichting) 0

wanden met deuren zonder maatregelen -3

3.1.6 Geluidwering tussen leslokaal en overige ruimten met veel geluidproductie (entree, aula, speellokaal, gymzaal)

er grenzen geen leslokalen aan ruimten, zoals entree of aula 3

leslokalen grenzen met lichte wand aan ruimte met veel geluidproductie -1

leslokalen grenzen via deur aan ruimte met veel geluidproductie -4

3.1.7 Geluidhinder in leslokaal aan speelplein

er is aandacht besteed aan het verminderen  van de overlast in lokalen door geluiden van het speelplein 7

er zijn geen speciale maatregelen getroffen bij lokalen die aan speelplein grenzen -7

3.1.8 Installatiegeluid ventilatiesysteem

ventilatiesysteem met extra akoestische maatregelen 7

ventilatiesysteem met akoestische maatregelen 0

ventilatiesysteem zonder afdoende akoestische maatregelen -9

3.1.9 Nagalmtijd leslokalen

goed geluidabsorberend verlaagd plafond 4

redelijk geluidabsorberend plafond 0

geen of nauwelijks geluidabsorberend plafond -6

3.1.10 Nagalmtijd gymlokaal

geluidabsorberend verlaagd plafond + geluidabsorberende wanden (of geen gymlokaal) 3

geluidabsorberend verlaagd plafond -3

geen of matig geluidabsorberend plafond (galmend gymlokaal) -8

3.1.11 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

3.2 Luchtkwaliteit 6,7 450

3.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 270

3.2.2 Ventilatie en regelgeving

capaciteit ventilatievoorzieningen 1,5 x nieuwbouweis Bouwbesluit 2012 77

voorzieningen voor toe- en afvoer van ventilatielucht conform Bouwbesluit 2012 nieuwbouw 39

voorzieningen voor toe- en afvoer van ventilatielucht conform Bouwbesluit 2003 nieuwbouw voor verblijfsgebieden 0

voorzieningen voor toe- en afvoer ventilatielucht, capaciteit minder dan nieuwbouw eis Bouwbesluit 2003 of onbekend -39
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3.2.3 Aanvullende voorzieningen ventilatiesysteem

ventilatie is per ruimte te regelen 6

zelfregelende roosters of goed inducerende inblaasroosters 6

CO2-regeling 6

ventilatievoorzieningen zijn goed reinigbaar 6

er is sprake van recirculatie van ventilatielucht -6

ongunstige locatie luchttoevoer -13

er is luchtbevochtiging -6

3.2.4 Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen

geen fosfogips in plafonds/wanden/stucwerk 5

bouw- en afwerkmaterialen hebben geen of een lage formaldehyde emissie 5

geen onverpakte minerale vezels 5

binnenwerk wordt niet geschilderd 5

er wordt uitsluitend oplosmiddelarme verf gebruikt 2

oplosmiddelen arme/-vrije lijmen en kitten 5

3.2.5 Stofconcentraties in relatie tot warmte afgiftesysteem

lage temperatuurverwarming: wand/vloerverwarming 13

lage temperatuurverwarming: radiatoren 6

radiatorenverwarming (hoge temperatuur) 0

luchtverwarming (voorzien van HEPA of ULPA filter) -3

luchtverwarming -6

3.2.6 Voorzieningen beperken stofconcentraties

goede reinigbaarheid verwarmingsvoorzieningen 3

beperken stofconcentraties door centrale stofzuiginstallatie 3

3.2.7 Biologische agentia

geen of weinig schimmelgevoelige materialen 6

geen 'zachte' vloerbedekking 13

3.2.8 Fijnstof - concentratie

gebouw ligt niet aan een drukke weg 6

gebouw ligt aan een drukke weg -13

3.2.9 Fijnstof - maatregelen

er is een groen dak of een groene gevel toegepast 3

de gevel aan de wegzijde is afgeschermd 3

3.2.10 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

3.3 Thermisch comfort 8,2 350

TO berekening: TO berekening

3.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 210

3.3.2 Zomercomfort

voldoet aan klasse A conform NEN-EN-ISO 7730 58

voldoet aan klasse B conform NEN-EN-ISO 7730 (minimum niveau duurzaam inkopen) 39

voldoet aan klasse C conform NEN-EN-ISO 7730 0

voldoet niet aan klasse C -39

3.3.4 Wintercomfort door warmteafgiftesysteem

lage temperatuurverwarming: wand/vloerverwarming 23

lage temperatuurverwarming: radiatoren 12

radiatorenverwarming 0

luchtverwarming -9

3.3.5 Wintercomfort door overige kenmerken

tochtwerende voorzieningen ventilatietoevoer 23

zeer goede kierdichting 16

glasvlakken hoger dan 2,5 m (zonder voorzieningen) -8

3.3.6 Individuele regelbaarheid

te openen ramen zijn traploos regelbaar 6

buitenzonwering, is individueel te bedienen 6

ruimtetemperatuur is individueel regelbaar 6

3.3.7 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

3.4 Licht en visueel comfort 7,6 50

3.4.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 30
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3.4.2 Daglichttoetreding

daglichtoppervlakte in leslokalen bedraagt 10% of meer van vloeroppervlakte 3

daglichtoppervlakte in leslokalen bedraagt tussen 5% en 10% van vloeroppervlakte 0

daglichtoppervlakte in leslokalen bedraagt 5% of minder -3

reflectiecoëfficiënt binnenwanden > 0,5 en plafond > 0,7 2

3.4.3 Daglichttoetreding - visueel comfort

voorkomen verblinding door daglicht/reflecties 1

speciale voorzieningen tegen grote helderheidsverschillen (door daglicht) op werkvlak 1

lichtwering (lamellen, weinig lichtdoorlatende gordijnen) 2

geen gekleurde beglazing 1

uitzicht op groen 1

uitzicht op industrie of blinde gevels -1

3.4.4 Kunstlicht: kwaliteit

individuele regelbaarheid verlichting 1

verlichtingssterkte werkplek >= 500 lux 2

kleurweergave-index Ra >= 90 1

matige kleurweergave, Ra<80 -1

aandacht aan bordverlichting 1

3.4.5 Kunstlicht: voorkomen van verblinding

armaturen met hoge mate van afscherming 5

armaturen met normale tot goede afscherming 0

armaturen met matige afscherming -5

3.4.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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8,2 10004 Gebruikskwaliteit
4.1 Toegankelijkheid 6,0 250

Internationaal ToegankelijkheidsSymbool (ITS): op basis van losse maatregelen

4.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

Bezoekbaarheid 38

Behaalde punten 0

4.1.3 Toegangsroute, van openbare weg tot hoofdentree: vrije breedte

breedte >= 1,8 m OF niet aanwezig 100%

1,2 m <= breedte < 1,8 m 0%

breedte < 1,2 m -100%

4.1.4 Toegangsroute, van openbare weg tot entree: vrije breedte

breedte >= 1,2 m OF niet aanwezig 100%

0,9 m <= breedte < 1,2 m 0%

breedte < 0,9 m -100%

4.1.5 Toegangsroute, van openbare weg tot hoofdentree: hoogteverschil

h <= 0,02 m OF h > 0,02 m met helling <= 1:25 100%

h > 0,02 m met hellingbaan 0%

4.1.6 Toegangsroute, van openbare weg tot entree: hoogteverschil

h <= 0,02 m OF h > 0,02 m met helling <= 1:25 100%

h > 0,02 m met hellingbaan 0%

4.1.7 Hoofdentreedeur gebouw

gebruiksvlak aan weerszijden van de hoofdentreedeur >= 2,1x2,1 m 100%

breedte gebruiksvlak aan binnen- of buitenzijde van de hoofdentreedeur < 1,35 m OF diepte < 1,1 m -100%

4.1.8 Entreedeur school

gebruiksvlak aan weerszijden van de entreedeur >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m 100%

breedte gebruiksvlak aan binnen- of buitenzijde van de entreedeur < 1,35 m OF diepte < 1,1 m -100%

4.1.9 Gemeenschappelijke verkeersruimte, van hoofdentree tot entree of bezoekbare ruimte(n): vrije breedte

breedte >= 1,8 m 100%

1,5 m <= breedte < 1,8 m 50%

1,2 m <= breedte < 1,5 m 0%

4.1.10 Gemeenschappelijke binnendeuren, van hoofdentree tot entree of bezoekbare ruimte(n)

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 2,1x2,1 m OF niet aanwezig 100%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde aan 'draaizijde' >= 0,5 m en aan andere zijde >= 0,35
m

50%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren < 1,5x1,5 m 0%

4.1.11 Verkeersruimte, van entree tot bezoekbare ruimte(n) en sanitaire ruimte (toilet): vrije breedte

breedte >= 0,9/1,1/1,35 m 100%

0,85 m <= breedte < 0,9/1,1/1,35 m 0%

4.1.12 Binnendeuren, van entree tot bezoekbare ruimte(n) en sanitaire ruimte (toilet)

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 0,9x0,9 m EN vrije breedte naast slotzijde deuren >= 0,35 m 50%

geen dorpels 50%

4.1.13 Personenlift in gebouw, op route naar bezoekbare ruimte(n)

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,1x2,1 m en opstelruimte voor lifttoegang >= 2,1x2,1 m OF éénlaags gebouw 100%

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05x1,35 m EN opstelruimte voor lifttoegang >= 1,5x1,5 m 50%

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05x1,35 m 0%

meerlaags gebouw zonder lift -100%

4.1.14 Afmetingen bezoekbare ruimte(n) en sanitaire ruimte (toilet)

op niveau van de entree is een bezoekbare ruimte en sanitaire ruimte (toilet) aanwezig 33%

sanitaire ruimte in publieke zone >= 1,65x2,2 / 1,95x1,9 m (toiletruimte) OF >= 2,2x2,2 m (indien multifunctioneel; ten minste 1st) 33%

toiletruimte >= 1,2x0,9 m EN deur in lange wand 33%

Rolstoeltoegankelijkheid 25

Behaalde punten 0

4.1.15 Gemeenschappelijke verkeersruimte, van hoofdentree tot entree of primaire ruimten: vrije breedte

breedte >= 1,8 m 100%

1,5 m <= breedte < 1,8 m 50%

1,2 m <= breedte < 1,5 m 0%
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4.1.16 Gemeenschappelijke binnendeuren, van hoofdentree tot entree of primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 2,1x2,1 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels OF niet aanwezig 100%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels 50%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren < 1,5x1,5 m 0%

4.1.17 Verkeersruimte, van entree tot primaire ruimten: vrije breedte

breedte >= 0,9/1,1/1,35 m 100%

0,85 m <= breedte < 0,9/1,1/1,35 m 0%

4.1.18 Binnendeuren, van entree tot primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 0,9x0,9 m EN vrije breedte naast slotzijde deuren >= 0,35 m 50%

geen dorpels 50%

4.1.19 Buitendeuren gebouw, op route naar primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van overige buitendeuren >= 1,5x1,5 m 100%

4.1.20 Afmetingen primaire ruimten en buitenruimte

op niveau van de entree zijn verblijfsruimten, pantry en sanitaire ruimte (MIVA-toilet) aanwezig 33%

sanitaire ruimte in niet-publieke zone >= 1,65x2,2 / 1,95x1,9 m (toiletruimte) OF >= 2,2x2,2 m (indien multifunctioneel; ten minste 1st) 33%

niet-publieke toiletruimte >= 0,9 x 1,2 m EN deur in lange wand 33%

Aanvullende maatregelen 13

Behaalde punten 0

4.1.21 Gemeenschappelijke verkeersruimte, anders dan van hoofdentree tot entree of primaire ruimten: vrije breedte

breedte >= 1,8 m 100%

1,5 m <= breedte < 1,8 m 50%

1,2 m <= breedte < 1,5 m 0%

4.1.22 Gemeenschappelijke binnendeuren, anders dan van hoofdentree tot entree of primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 2,1x2,1 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels OF niet aanwezig 100%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 1,5x1,5 m EN vrije breedte naast slotzijde >= 0,5 m EN geen drempels 50%

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren < 1,5x1,5 m 0%

4.1.23 Verkeersruimte, anders dan van entree tot primaire ruimten en buitenruimte: vrije breedte

breedte >= 0,9/1,1/1,35 m 100%

0,85 m <= breedte < 0,9/1,1/1,35 m 0%

4.1.24 Binnendeuren, anders dan van entree tot primaire ruimten

gebruiksvlak aan weerszijden van binnendeuren >= 0,9x0,9 m EN vrije breedte naast slotzijde deuren >= 0,35 m 50%

geen dorpels 50%

4.1.25 Trap in gemeenschappelijke verkeersruimte: vrije breedte

breedte >= 1,8 m OF éénlaags gebouw 100%

1,1/1,2 m <= breedte < 1,8 m 50%

0,8 m <= breedte < 1,1/1,2 m 0%

4.2 Functionaliteit 7,8 250

4.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150

4.2.2 Meervoudig grondgebruik

twee of meer verschillende gebruiksfuncties op elkaar 3

twee of meer verschillende gebruiksfuncties aan elkaar 3

meerlaags gebouw 3

dak met gebruiksfunctie (bijv. daktuin, fietsparkeren en/of speelplein) 3

4.2.3 Bruto vloeroppervlakte als % van VNG-richtlijn

oppervlakte >= 110% 11

105% <= oppervlakte < 110% 6

100% <= oppervlakte < 105% 0

95% <= oppervlakte < 100% -6

oppervlakte < 95% -11

4.2.4 Grootte lesruimten

gebruiksoppervlakte >= 48 m2 11

45 m2 <= gebruiksoppervlakte < 48 m2 6

42 m2 <= gebruiksoppervlakte < 45 m2 0

39 m2 <= gebruiksoppervlakte < 42 m2 -6

gebruiksoppervlakte < 39 m2 -11

4.2.5 Vrije overspanning

lengte >= 7,5 m 11

6 m <= lengte < 7,5 m 0

lengte < 6 m -11
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4.2.6 Netto verdiepingshoogte

hoogte >= 3,2 m 11

2,8 m <= hoogte < 3,2 m 6

2,6 m <= hoogte < 2,8 m 0

2,1 m <= hoogte < 2,6 m -6

hoogte < 2,1 m -11

4.2.7 Fietsparkeerplaatsen: aantal

aantal > 20% van het aantal personeelsleden (FTE) plus minimumaantal plaatsen voor kinderen/leerlingen 11

op niveau CROW-richtlijn 0

minder dan volgens CROW-richtlijn -11

4.2.8 Autoparkeerplaatsen: aantal

meer dan 20% boven de gemeentelijke parkeernorm voor de locatie 11

gelijk aan de gemeentelijke parkeernorm voor de locatie 0

minder dan de gemeentelijke parkeernorm voor de locatie -11

4.2.9 Bereikbaarheid OV

OV halte op max. 500 m en frequentie < 10 min. OF op max. 250 m en frequentie < 15 min. 11

OV halte op max. 500 m en frequentie < 15 min. 6

OV halte op grotere loopafstand dan 500 meter of frequentie groter dan 15 minuten 0

4.2.10 Ruimtelijke en functionele diversiteit

functies en 'vloergebruik' zijn goed afleesbaar 1

ruimtelijke eenheden zijn helder te onderscheiden 1

ruimtelijke en functionele relatie tussen gebouwonderdelen is logisch en begrijpelijk 1

gebouwonderdelen (ruimten) zijn passend gedimensioneerd 2

het gebouw omvat een grote ruimtelijke diversiteit 2

alle verblijfsruimten direct vanuit verkeersruimte bereikbaar 1

werkvertrekken zijn te vergroten door onderlinge koppelmogelijkheid 1

geen kleedruimte en douches gecombineerd met droogruimte voor natte kleding voor fietsers aanwezig -1

geen afzonderlijke ruimte aanwezig voor opslag van afvalfractie 'papier en karton' -1

ruimte aanwezig voor gescheiden opslag van recyclebaar afval 1

4.2.11 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

4.3 Technische kwaliteit 10,0 250

4.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 10,0 250

4.3.2 Kwaliteit dak

uitstekend 15

4.3.3 Kwaliteit dichte geveldelen

uitstekend 13

4.3.4 Kwaliteit kozijnen, ramen en deuren

uitstekend 13

4.3.5 Kwaliteit verwarmingsinstallatie

uitstekend 10

4.3.6 Kwaliteit koelingsinstallatie

uitstekend OF niet aanwezig 10

4.3.7 Kwaliteit warmtapwater-installatie

uitstekend 10

4.3.8 Kwaliteit ventilatie-installatie

uitstekend OF niet aanwezig 10

4.3.9 Kwaliteit elektrische installatie

uitstekend 10

4.3.10 Kwaliteit sanitaire voorzieningen

uitstekend 8

4.3.11 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

4.4 Sociale veiligheid 9,0 250

4.4.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 150
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4.4.2 Sociale veiligheid gebouw

hoofdentree ligt niet in een nis, is zichtbaar vanuit omgeving en entreehal is voorzien van binnen- en buitenverlichting 13

hoofdentreehal is voorzien van helder, doorzichtig glas; daglicht kan toetreden 13

toegangsdeuren van gebouw en van compartimenten zijn zelfsluitend en beveiligd tegen flipperen 13

toegangsdeuren zijn voorzien van buitenverlichting 13

lift is voldoende verlicht OF niet aanwezig 13

vanuit werkvertrekken zicht op openbare ruimte 13

zorgvuldige vormgeving en verlichting nissen en onderdoorgangen OF niet aanwezig 13

gebouw is niet opklimbaar tot ten minste 3 m vanaf maaiveld 13

speelplein is vrij toegankelijk en geeft overlast voor bewoners -13

blinde gevel aan openbare ruimte of gemeenschappelijke buitenruimte -13

inbraakwerendheid van deuren van (collectieve) bergingen en collectieve fietsenstalling is minder dan weerstandsklasse 2 -13

4.4.3 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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7,0 10005 Toekomstwaarde
5.1 Toekomstgerichte voorzieningen 5,5 200

5.1.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 120

5.1.2 Hoogwaardige elementen

draagvermogen van vloer >= 5,0 kN/m2 18

dakconstructie berekend op het gewicht van een extensief groendak 9

dichte geveldelen van verblijfsruimten Rc >= 5,0 m2K/W 18

dichte geveldelen van niet-verblijfsruimten Rc >= 3,5 m2K/W 9

niet-vandaalbestendige bouwdelen en producten op kwetsbare plaatsen -9

geen extra loze elektraleidingen met aansluitpunt naar alle verblijfsruimten -9

geen lage temperatuurverwarming (LTV) -18

5.1.3 Toekomstige duurzamere uitrusting

gevel gereed voor buitenzonwering 5

gevel gereed voor vraaggestuurd ventilatierooster 5

gevel gereed voor gevelbegroeiing 5

alle verdiepingen in het gebouw zijn eenvoudig bereikbaar te maken voor rolstoelgebruikers 5

bereikbare leidingtracés 5

gebouw ongeschikt voor actieve zonne-energie -5

geen ruimte gereserveerd voor uitbreiding installatie -5

5.1.4 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

5.2 Flexibiliteit 6,6 400

5.2.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 240

5.2.2 Mate van uitbreidbaarheid

GO meer dan +50% uitbreidbaar 27

GO +25 tot +50% uitbreidbaar 18

GO +10 tot +25% uitbreidbaar 9

GO tot +10% uitbreidbaar 0

GO niet uitbreidbaar -9

5.2.3 Draagstructuur

kolommen-/balkenstructuur 27

mix kolommen-/balkenstructuur met schijven 0

schijven -27

5.2.4 Aanpasbare elementen

scheiding van drager en inbouw 32

doorbreekbare zones in (dak)vloeren 11

bereikbare en demontabele verbindingen van elementen 11

installatiecomponenten niet eenvoudig aanpasbaar en vervangbaar -11

elementen met korte levensduur niet eenvoudig vervangbaar -11

5.2.5 Verandering indeling

ruimten eenvoudig te vergroten of verkleinen 18

het gebouw is verkavelbaar 18

verschillende gebruiksfuncties binnen  casco mogelijk 18

meerdere zinvolle indelingsvarianten binnen casco niet mogelijk -18

5.2.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0

5.3 Belevingswaarde 8,3 400

5.3.1 Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0 240

5.3.2 Belevingswaarde directe omgeving (binnen 400 m)

monumentale/historische gebouwen aanwezig 10

verscheidenheid aan (gebouw)functies aanwezig 10

gevarieerd en samenhangend straatbeeld 10

zichtbare parkeerplekken op eigen terrein ontworpen 10

geen openbare voorzieningen aanwezig -10

geen recreatief water, groen, plein of park aanwezig -10
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5.3.3 Belevingswaarde buitenzijde gebouw

de verschijningsvorm is afwisselend 7

variatie in (beeld)contrasten is samenhangend 7

schaal en ritmiek in het gevelbeeld zijn logisch, tonen structuur 7

de verschijningsvorm van het gebouw past  bij zijn context 7

het gebouw is opvallend zichtbaar vanuit de openbare ruimte 7

materiaalkeuze op mooie veroudering 7

het gebouw heeft geen duidelijke identiteit -7

5.3.4 Belevingswaarde binnen gebouw

de ruimtelijke werking en/of plattegrondindeling is bijzonder en gevarieerd 10

netto verdiepingshoogte >= 3,9 m 5

netto verdiepingshoogte >= 3,2 m 5

zorgvuldig ontworpen en gedetailleerde entree 5

uitzicht op gevarieerde buitenruimte vanuit zitpositie in verblijfsruimten 5

hoog daglichtniveau in verblijfsruimten 5

daglichttoetreding ook in verkeersruimte 5

uitzicht op industrie of blinde gevels -5

5.3.5 Educatieve waarde

zichtbare instructies voor duurzaam gebruik gebouw 8

zichtbare systemen voor duurzame energie 8

zichtbare systemen voor waterverwerking 8

zichtbaar duurzaam materiaalgebruik 8

zichtbare voorzieningen voor biodiversiteit 8

5.3.6 Extra maatregelen

beschrijving extra maatregelen 0
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