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 Inleiding 1

Woonstad start in het voorjaar 2011 met de realisatie van De Binnentuin in Rotterdam, Overschie. 

Het gaat om revitalisatie van een bestaande woonbuurt. De buurt omvat 50 woningen die worden 

getransformeerd naar 26 woningen. Met het vernieuwingsplan worden zowel ‘nieuwe’ 

appartementen als grondgebonden woningen gerealiseerd door bestaande woningen te handhaven 

en samen te voegen.  

Woonstad werkt aan duurzaam bouwen. In een reeks van projecten, zowel nieuwbouw als 

bestaande voorraad, verkent en benut Woonstad mogelijkheden voor hogere mate van 

duurzaamheid. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn: Jaffa Zuid, De Boogjes en Justus van Effen. 

Daarnaast heeft Woonstad met enkele projecten ervaring opgedaan in het werken met het 

communicatie- en ontwerphulpmiddel GPR Gebouw®. Gezamenlijk met projectleiders van Pendrecht 

en Blijvenburg zijn met GPR Gebouw kwaliteitsbeelden voor deze projecten opgesteld. Woonstad wil 

meer en structureler aandacht geven aan duurzaamheid in hun vastgoedontwikkeling. Inzicht in de 

(technische) mogelijkheden is hiervoor één van de voorwaarden. 
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 Resultaten 2

2.1 Werkwijze 

Het renovatieproject bestaat uit een conversie van 25 woningen per blok naar 13. In de situatie voor 

de ingreep betreft het een gebouw met galerij ontsluiting. In de situatie na de renovatie ingreep is 

het gebouw getransformeerd naar een combinatie van grondgebonden (2 laags en 3 laags) woningen 

en appartementen met galerij ontsluiting, waarbij 2 of 3 eenheden worden samengevoegd tot 1. 

Om tot een resultaat te komen is allereerst een berekening gemaakt van de situatie voor de ingreep. 

Daarna is de situatie na ingreep, voor zowel appartement A1 en woning E1, in beeld gebracht door 

het kwaliteitsbeeld daarvan te combineren met die van de situatie voor de ingreep. 

2.2 Situatie voor de ingreep 

 

 

Figuur 1: Kwaliteitsbeeld situatie voor ingreep 

 

De situatie voor de ingreep kenmerkt zich door een matige tot voldoende score op alle thema’s 

binnen GPR Gebouw, met uitzondering van het thema Energie, waar slecht op wordt gescoord, mede 

door het lage energielabel (E met index 2,09). Bij de bespreking van de situatie na de ingreep zal 

gedetailleerder ingegaan worden op deze resultaten. 
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2.3 Situatie na de ingreep 

 

Figuur 2: Kwaliteitsbeeld appartement A1 

 

Figuur 3: Kwaliteitsbeeld woning E1 

Het kwaliteitsbeeld van de situatie na de ingreep toont een duidelijke verbetering ten opzichte van 

de situatie voor de ingreep voor beide woningen. Vooral op Het thema’s Energie, Gezondheid en 

Gebruikskwaliteit is een sterke stijging zichtbaar. Op het thema Gebruikskwaliteit verschillen de 

woningtypes in de uiteindelijke score door het verschil in ontsluiting.  

In de hierop volgende paragrafen worden Het thema’s gedetailleerder besproken. In de 

paragraafkoppen staan de resultaten per thema in de volgende volgorde: 

Situatie voor ingreep → na ingreep appartement A1 / na ingreep woning E1. 
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2.4 Resultaten per thema 

Door de status van het project (in uitvoering) en de al significantie verbetering ten opzicht van de 

situatie voor ingreep, is er slechts een beperkt aantal verbeteropties aangedragen. 

2.4.1 Energie (3,4 → 5,8/5,8) 

Het thema Energie is opgebouwd uit twee sub thema’s: Energieprestatie en Aanvullende 

energiemaatregelen. Hierbij weegt Energieprestatie het zwaarst (75%).  

 

Omschrijving (%bijdrage aan score) Subscore  

 Voor ingreep Na ingreep A1 Na ingreep E1 

Energieprestatie (75%) 2,5 5,6 5,6 

Aanvullende energiemaatregelen (25%) 6,0 6,5 6,5 

 

Energieprestatie 

Door de lage thermisch isolerende schil en verouderde installaties is de energieprestatie in de 

situatie voor de ingreep laag. In het ontwerp zijn het verbeteren van de volledige thermische schil 

naar Rc >= 2,5 W/m
2
K, het installeren van een HR-107 ketel en het vervangen van het glas en 

kozijnen door HR++ glas en kozijnen met goede kierdichting de belangrijkste maatregelen. Hierdoor 

krijgt de nieuwe woningen een energielabel B (index 1,09 voor A1, index 1,23 voor E1) . 

Als verbeteroptie komt de volgende maatregel in aanmerking: 

 vraag gestuurde ventilatie (label A, index 0,94) 

 

Aanvullende energiemaatregelen 

Het leveren van een gebruikershandleiding in de situatie na ingreep zorgt voor de verbetering op dit 

sub thema. 

 

Potentiële scores thema Energie door verbeteroptie: 6,2/6,2 

2.4.2 Milieu (5,8 → 6,3/6,3) 

Het thema milieu is opgebouwd uit drie sub thema’s: Water, Milieuzorg en Materiaal. Hierbij weegt 

Materiaal het zwaarst (70%).  

Omschrijving (% bijdrage aan score) Subscore  

 Voor ingreep Na ingreep A1 Na ingreep E1 

Water (20%) 6,8 6,7 6,7 

Millieuzorg (10%) 5,7 7,3 7,3 

Materiaal (70%) 5,4 6,1 6,2 

 

Water 

De score voore de situatie na ingreep is voor beide woningtypes 0,1 punt lager dan ervoor doordat 

er negatief wordt gescoord door de toevoeging van een bad. Positief is het wijzigen van het toilet in 

een zuiniger exemplaar en het aanbrengen van een begroend dak. 

Verbeteropties zijn: 

 Kranen met volumestroom begrenzers (+0,2pnt) 

 Toilet met 6 liter reservoir én spoelonderbreker (+0,3pnt) 

 Waterbesparende douchekop (+0,6pnt) 
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Milieuzorg 

Door het beschikbaar stellen van een goede gebruikershandleiding en goede voorschriften in het 

bestek voor een zorgvuldige uitvoeren (bijvoorbeeld herbruikbare verpakkingen en zorgvuldige en 

verregaande afvalscheiding) wordt een ruime voldoende gescoord op dit onderdeel in de situatie na 

de ingreep. 

Er zijn geen verbeteropties relevant in deze fase van het project. 

 

Materiaal 

Door de levensduurverlenging van het gebouw scoort het op dit thema beter na de ingreep dan 

ervoor, ondanks dat er materiaal wordt toegevoegd (bijvoorbeeld de voorzetwanden, balkon en 

groen dak) en materiaal wordt vervangen (bijvoorbeeld de installaties en binnenwanden). 

De keuzes voor houten kozijnen met keurmerk en het hergebruiken van het bestaande casco zijn 

positieve kenmerken van dit ontwerp. 

Er zijn geen verbeteropties relevant in deze fase van het project. 

 

Potentiële scores thema Milieu door verbeteropties: 6,5/6,5 

 

2.4.3 Gezondheid (5,7 → 7,1/7,1) 

Het thema Gezondheid is opgebouwd uit vier sub thema’s: Geluid, Luchtkwaliteit, Thermisch 

comfort en Licht & visueel comfort. Hierbij weegt Luchtkwaliteit het zwaarst. 

Omschrijving (% bijdrage aan score) Subscore  

 Voor ingreep Na ingreep A1 Na ingreep E1 

Geluid (25%) 4,9 5,8 5,8 

Luchtkwaliteit (45%) 5,6 7,3 7,3 

Thermisch comfort (25%) 6,3 7,6 7,6 

Licht en visueel comfort (5%) 8,0 8,0 8,0 

 

Geluid 

De prestatie op dit thema wordt verbeterd door het toepassen van suskasten en goede kierdichting 

in de gevel. 

Er zijn geen verbeteropties relevant in deze fase van het project. 

 

Luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit wordt verbeterd door de ventilatievoorziening tot op nieuwbouw niveau te 

verbeteren (aanname), door het verwijderen van formaldehyde houdende materialen en rookkanaal 

en door het leveren van een goede gebruikershandleiding. 

Er zijn geen verbeteropties relevant in deze fase van het project. 

 

Thermisch comfort 

Het thermisch comfort wordt verbeterd door het aanbrengen van een betere thermische schil 

isolatie en kierdichting. 

Er zijn geen verbeteropties relevant in deze fase van het project. 
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Licht en visueel comfort 

De kwaliteit hiervan was voor de ingreep al op een goed niveau. Hier zijn geen veranderingen in 

doorgevoerd. 

Er zijn geen verbeteropties relevant in deze fase van het project. 

 

Geen potentiële scoreverbetering voor dit thema 

2.4.4 Gebruikskwaliteit (6,0 → 8,3/8,7) 

Het thema gebruikskwaliteit is opgebouwd uit vier subthemas: Toegankelijkheid, Functionaliteit, 

Technische kwaliteit en Sociale veiligheid. Alle subthemas wegen even zwaar.  

Omschrijving (% bijdrage aan score) Subscore  

 Voor ingreep Na ingreep A1 Na ingreep E1 

Toegankelijkheid (25%) 6,8 7,0 8,8 

Functionaliteit (25%) 5,6 6,6 6,6 

Technische kwaliteit (25%) 4,3 9,7 9,7 

Sociale veiligheid (25%) 7,3 10 10 

 

Toegankelijkheid 

Door beperkte afmetingen in de verkeersruimtes scoort de situatie voor de ingreep niet hoger dan 

ruim voldoende. Dit veranderd weinig voor appartement A1 doordat de ontsluitingsroutes niet 

worden gewijzigd. Dit is wel het geval bij woning E1, omdat daar het verticale transport niet nodig is. 

Er zijn geen verbeteropties relevant in deze fase van het project. 

 

Functionaliteit 

In functioneel opzicht is de beukmaat een beperkende factor in de situatie voor en na de ingreep. De 

verbetering wordt bereikt door het vergroten van de woning en de verblijfsruimtes. 

Er zijn geen verbeteropties relevant in deze fase van het project. 

 

Technische kwaliteit 

Op dit thema is een sterke verbetering zichtbaar doordat onderdelen van het gebouw waarvan de 

kwaliteit sterk is afgenomen worden vervangen. 

Er zijn geen verbeteropties relevant in deze fase van het project. 

 

Sociale veiligheid 

De sociale veiligheid wordt gewaarborgd door het gebouw tot op het niveau van het politiekeurmerk 

veilig wonen te brengen in de situatie na ingreep. 

Er zijn geen verbeteropties relevant in deze fase van het project. 

 

Geen potentiële scoreverbetering voor dit thema 
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2.4.5 Toekomstwaarde (5,4 → 5,5/5,5) 

Het thema toekomstwaarde is opgebouwd uit drie themas: Toekomstgerichte voorzieningen, 

Flexibiliteit en Belevingswaarde. Alle subthemas wegen even zwaar.  

 

Omschrijving (% bijdrage aan score) Subscore  

 Voor ingreep Na ingreep A1 Na ingreep E1 

Toekomstgerichte voorzieningen (33%) 4,0 4,0 4,0 

Flexibiliteit (33%) 4,9 4,9 4,9 

Belevingswaarde (33%) 7,5 7,7 7,7 

 

Toekomstgerichte voorzieningen 

In zowel de situatie voor als na de ingreep zijn er een beperkt aantal voorzieningen aangebracht, 

gericht op de behoeftes in de toekomst. 

Er zijn geen verbeteropties relevant in deze fase van het project. 

 

Flexibiliteit 

De mogelijkheden tot uitbreidingen en aanpassingen in de toekomst worden niet vergroot door 

maatregelen die zijn genomen bij de originele bouw van het gebouw en deze ingreep. Voorbeelden 

hiervan zijn: voldoende ruimte voor het uitbreiden van de installaties, het vervangbaar ontwerpen 

van kortcyclische bouwdelen (bijvoorbeeld montage kozijnen) en doorbreekbare delen in wanden 

en/of vloeren. 

Er zijn geen verbeteropties relevant in deze fase van het project. 

 

Belevingswaarde 

De belevingswaarde wordt vergroot door het aanbrengen van het groene dak en de binnentuinen 

waardoor de biodiversiteit wordt gestimuleerd en in sociale behoeftes wordt voorzien. 

Er zijn geen verbeteropties relevant in deze fase van het project. 

 

Geen potentiële scoreverbetering voor dit thema 

 


