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Nachtventilatie

Gasvrij ontwerp
(Full electric)

Volg de Trias Energetica met 
een goed geïsoleerde schil

CO
2
 gestuurde balansventillatie 

met warmteterugwinning

te openen 
ramen

Luchtdichte schil
qv10-waarde = 0,4 dm³/s

Zeer e�ciente en hoog 
rendement warmtepomp

Lage temperatuur verwarming en 
hoge temperatuur koeling voor 
optimaal comfort

Oversteken en veranda’s
voor een architectonische
oplossing voor de zonwering

LED-verlichting 
voor buiten en de 
gemeenschappelijke 
ruimten

Hoog rendement PV-panelen 
waardoor er ruimte op het dak 
overblijft voor uitbreiding 
bijvoorbeeld voor: 
t.b.v. elektrischrijden en/of een 
groen dak

Gezonde 
bouwmaterialen

De niet dragende binnen 
muren zijn gemaakt van 
de compensatiesteen

Biobased materialen
als dakisolatie

Rainwinner

Beton met secondaire 
vulsto�en en cement 
uit de reststroom van de 
hoogovens (CEMIII)

“Geoogste producten” 
gewonnen uit slooppanden 
in de omgeving

100% FSC hout

Waterbesparend sanitair

Opvang regenwater 
ontkoppeling 
van HWA met riool

Slank en materiaal 
besparend   ontwerp

6. Duurzaamheid & GPR , Visie op duurzaam bouwen, GPR gebouw berekening

Uitpakken in duurzaamheid met een 

groene wijk! Duurzaamheid is het 

speerpunt bij de ontwikkeling van de wijk 

waarbij integraal zoveel mogelijk 

kwantificeerbare optimalisaties zijn 

toegepast. Hierbij is een intelligente 

combinatie gemaakt van een goed ontwerp 

met high-end installaties en technieken. 

Het resultaat is een toekomstbestendig en 

uiterst duurzaam plan waarbij ook veel 

aandacht besteed aan het comfort en de 

gezondheid van de bewoners en de groen- 

en waterbeleving van de wijk. Met dit plan 

zetten we innovatie om in concrete 

realisatie en realiseren we een hoogwaardig 

project op het gebied van duurzaam 

bouwen. We willen met dit plan een wijk 

creëren die behoort  bij de top van de 

meest duurzame wijken van Nederland!.

GPR-score gebouw

In onderstaande grafiek wordt aangetoond 

dat er ruim wordt voldaan minimale GPR-

score en dat er 5 extra punten worden 

behaald op de GPR-berekening.

100% elektrische 0-energiewoning

Omdat energie tijdens de gebruiksfase de 

grootste milieu-impact van het gebouw 

veroorzaakt, zijn alle gebouwen geheel 

energieneutraal. Dit realiseren we door de 

energievraag te minimaliseren en door het 

toepassen van lagetemperatuurverwarming 

en hogetemperatuurkoeling in combinatie 

met een hoogwaardige warmtepomp. De 

resterende energie die nodig is, wordt 

opgewekt door PV-panelen. Door het 

efficiënte ontwerp en de slimme installaties 

blijft er ruimte op het dak over voor 

bijvoorbeeld een daktuin. Ook kan met 

deze extra ruimte kan in een later stadium 

de hoeveelheid PV-panelen worden 

uitgebreid om bijvoorbeeld ook 

gemakkelijk in het energieverbruik van een 

elektrische auto te voorzien. Hiervoor is de 

infrastructuur al aanwezig en zijn de 

woningen energieneutraal en 

toekomstbestendig!

Circulair plan met een lage milieu-impact

Het gebouw is ontworpen en 

gedimensioneerd om zo min mogelijk 

materiaal en grondstoffen te verspillen. 

Daarnaast hebben we zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van circulaire, biobased 

en geoogste materialen (via New Horizon, 

waarvan het NIBE-kennispartner is) met een 

lage milieu-impact, bepaald op basis van. 

van levenscyclusanalyseonderzoeken. Na 

een milieutechnische analyse van het 

ontwerp is gebleken dat een groot gedeelte 

van de milieu-impact van het gebouw in de 

betonconstructie zit. Daarom kiezen wij 

voor een optimale betonsoort waarbij 

gebruik wordt gemaakt van CEM III als 

bindmiddel (afkomst als reststroom van de 

hoogovens; beton met een relatief lage 

milieu-impact Voor het gehele plan stellen 

we een ontmantelplan op, zodat in een 

later stadium de producten hoogwaardig 

kunnen worden hergebruikt.

Het waterverbruik wordt beperkt door 

waterbesparende kranen, douches en 

toiletten. Daarnaast wordt het regenwater 

in een rainwinner opgevangen om gebruikt 

te worden voor de begroeiing. Deze zorgt 

voor een duurzame balans tussen periodes 

van regenwateroverschot en tekort. De 

rainwinner fungeert tevens als erfscheiding. 

De piekbelasting van het regenwater in het 

plangebied wordt opgevangen waardoor 

de hemelwaterafvoer van het riool kan 

worden losgekoppeld en de gemeente 

geen hemelwaterafvoeren hoeft aan te 

leggen. Om de Circulariteitsprestatie van 

het gebouw vast te leggen is de CPG 

(ontwikkeld door stichting W/E adviseurs) 

van het gebouw doorgerekend en met dit 

project wordt een 8,1 gescoord. Wat het 

gebouw tot een zeer circulair gebouw 

maakt.

Gezond en comfortabel wonen en leven

Een gebouw is pas duurzaam wanneer er 

ook gezond en aangenaam verbleven kan 

worden. De gezondheid is geborgd door 

onder andere CO2-gestuurde ventilatie, 

veel groen in het plan, een optimale 

hoeveelheid daglichttoetreding, LTV en 

HTK (gelaagde temperatuur opbouw), geen 

gebruik van materiaal met 

gezondheidsrisico’s en minimale 

geluidshinder.

Hoogwaardige gebruikskwaliteit

Het gebouw voldoet aan het Woonkeur en 

we hebben in het ontwerp rekening 

gehouden met de sociale veiligheid en een 

optimaal functionele en kwalitatief 

hoogwaardige bouwwijze. 

Toekomstbestendig plan en slimme mobiliteit

We hebben het plan zo ontworpen dat 

maximale flexibiliteit in de toekomst 

mogelijk is, met materialen die mooi 

verouderen, weinig tot geen onderhoud 

behoeven en lang mee gaan. In het 

ontwerp zijn ook laadvoorzieningen 

opgenomen zodat auto’s (in de toekomst) 

gemakkelijk elektrisch opgeladen kunnen 

worden en er is voldoende ruimte voor 

accu’s in de woning/berging om (in de 

toekomst) voor energieopslag te voorzien. 

Het plan biedt daarnaast ruimte voor 

deelauto’s ofautonome auto’s en 

voldoende mogelijkheden voor het veilig 

bergen van fietsen. 

Duurzaam en groengebied

Natuur en water hebben de voorhand in het 

ontwerp, waarbij de bouwblokken te gast 

zijn in het openbare gebied en de 

groenbeleving versterken. Dit maakt van 

deze wijk een groene oase binnen 

Ridderkerk; het ontwerp zorgt voor een 

ecologische verrijking van de buurt. Al de 

gebouwen hebben uitzicht op het groen en 

de meanderende route van het water.  De 

natuurlijke taluds bieden ruimte voor 

voldoende extra waterbuffers in het gebied. 

Daarnaast is de verlichting van de 

buitenruimte energiezuinig (LED) en zijn de 

materialen voor de buitenruimte natuurlijk 

van aard en met een lage milieu-impact.

Duurzaam bouwen en sociaal bouwen

Duurzaamheid is niet alleen te beschrijven 

met de onderdelen van het GPR-gebouw. 

Naast het afgewogen milieuvriendelijke en 

energiezuinige karakter van de gebouwen 

en het openbare gebied is ook een 

duurzaam bouwproces van belang. Het 

gaat dan niet alleen over het slim logistiek 

organiseren van het bouwproces en het 

gescheiden afvoeren van afval, maar ook 

over de duurzame inzet van personeel met 

gebruikmaking van bijvoorbeeld het sociale 

leerbedrijf.

Opzet visie tekst: Tender het Zand Ridderkerk 

Uitpakken in duurzaamheid met een groene wijk! Duurzaamheid is het speerpunt bij de ontwikkeling van de 
wijk waarbij er integraal zoveel mogelijk kwantificeerbare optimalisaties zijn toegepast. Hierbij is er een 
intelligente combinatie gemaakt van een goed ontwerp met high-end installaties en technieken. Naast een 
toekomstbestendig en duurzaam plan is er ook veel aandacht besteed aan het comfort en de gezondheid van de 
bewoners en de groen- en waterbeleving van de wijk. Met dit plan wordt innovatie omgezet in concrete 
realisatie en wordt een hoogwaardig project op het gebied van duurzaam bouwen gerealiseerd, waarbij het de 
ambitie is om bij de top van de duurzame wijken van Nederland te horen.  

GPR-score gebouw 
In onderstaande grafiek wordt aangetoond dat er ruim wordt voldaan aan de minimale GPR-score eisen en dat 
er 5 extra punten worden behaald op de GPR-berekening van zowel de woningen als de appartementen. 

100% elektrische 0-Energiewoning 
Omdat energie tijdens de gebruiksfase de grootste milieu-impact van het gebouw veroorzaakt, zijn alle 
gebouwen geheel energieneutraal. Dit is gerealiseerd door de energievraag te minimaliseren en door het 
toepassen van lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling in combinatie met een hoogwaardige 
warmtepomp. De resterende energie die nodig is, wordt opgewekt door PV-panelen. Door het efficiënte 
ontwerp en de slimme installaties blijft er ruimte op het dak over. Met deze extra ruimte kan in een later 
stadium de hoeveelheid PV-panelen worden uitgebreid om bijvoorbeeld ook gemakkelijk in het energieverbruik 
van een elektrische auto te voorzien, of is er ruimte voor een daktuin. Hiervoor is de infrastructuur al aanwezig 
en zijn de woningen energie neutraal en toekomst bestendig!  

Circulair plan met een lage milieu-impact  
Het gebouw is ontworpen en gedimensioneerd om zo min mogelijk materiaal en grondstoffen te verspillen. 
Daarnaast is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire, biobased en geoogste materialen (via New 
Horizon, waarvan het NIBE-kennispartner is) met een lage milieu-impact bepaald o.b.v. van levenscyclusanalyse 
onderzoeken. Na een milieutechnische analyse van het ontwerp is gebleken dat een groot gedeelte van de 
milieu-impact van het gebouw in de betonconstructie zit. Daarom is er voor een optimale betonsoort gekozen 
met een relatief lage milieu-impact omdat er gebruik wordt gemaakt van CEM III als bindmiddel (afkomst als 
reststroom van de hoogovens). Voor het gehele plan zal een ontmantelplan worden ontworpen opgesteld, zodat 
in een later stadium de producten hoogwaardig kunnen worden hergebruikt.  
Het waterverbruik wordt beperkt door waterbesparende kranen, douches en toiletten. Daarnaast wordt het 
regenwater opgevangen om gebruikt te worden voor de begroeiing, dit door middel van een rainwinner die 
tevens als erfscheiding fungeert. Die zorgt voor een duurzame balans tussen periodes van regenwateroverschot 
en te kort. 

Daarnaast wordt de piekbelasting van het regenwater in het plangebied opgevangen waardoor de HWA van het 
riool kan worden losgekoppeld en de gemeente deze niet hoeft aan te leggen.  

Gezond en comfortabel wonen en leven 
Een gebouw is pas duurzaam wanneer er ook gezond en aangenaam verbleven kan worden. De gezondheid is 
geborgd door o.a. CO2 gestuurde ventilatie, veel groen in het plan, optimale hoeveelheid daglicht, LTV en HTK 
(gelaagde temperatuur opbouw), geen materiaal gebruik met gezondheidsrisico’s en minimale geluidshinder. 

Hoogwaardige gebruikskwaliteit 
Het gebouw voldoet aan het Woonkeur en er is in het ontwerp rekening gehouden met de sociale veiligheid en 
een optimale functioneel en kwalitatief hoogwaardige bouwwijze.  

Toekomstbestendig plan en slimme mobiliteit  
Het plan is zo ontworpen dat maximale flexibiliteit in de toekomst mogelijk is, met materialen die mooi 

Energie Milieu Gezon
d-heid

Gebruiks-
kwaliteit

Toekomst- 
waarde

Totaal 
punten

Totaal 
Extra Punten

Minimale eis 9 6,5 7,5 7,5 7,5 38

Grondgebonden woningen 10 7,5 8,2 9,1 8,2 43 5

Appartementen 10 7,1 8,5 9 8,4 43 5


