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“Herbestemmen Industrieel Erfgoed met Cradle to Cradle-Ontwerptool”
Duurzame herontwikkeling van Vlisco 1911 in Helmond

 Boek 2: Ontwerptool



6

“Een gevarieerde, veilige, gezonde en eerlijke 
wereld m2  schone lucht, grond, water en 
energie die op 8 onomische, r8 htvaardige en 
8 ologische manier worden gebruikt...Punt.“
   
     (McDonough, VPRO-Tegenlicht)
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Voorwoord Voor u ligt het tweede boekwerk van het afstudeerverslag ‘Herbestemmen van 
Industrieel Erfgoed met Cradle to Cradle-Ontwerptool’. Het verslag is gedrukt op 
FSC-papier. Dit is het handboek ‘Ontwerptool’ horende bij het eindproces wat wordt 
behandeld in boek 1 ‘Proces’. Gedurende het hele afstuderen is in een nauwe 
samenwerking met Joris Ketelaars (studerend aan masterdifferentiatie: Product 
Development) gewerkt aan betreffend afstudeerthema. Het product is voortgevloeid 
uit het afstuderen aan de opleiding Bouwkunde met masterdifferentiatie Building 
Technology, Design and Lifespan aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

In het eerste boek ‘Proces’ wordt het gehele proces van meet af aan behandeld. 
Het proces is de drijfveer achter de uiteindelijke Ontwerptool die in dit boek wordt 
behandeld. Het derde boek ‘Bijlagen’ bevat diverse analyses met betrekking tot het 
afstudeerthema.

Hierbij wil ik graag de gelegenheid aangrijpen een aantal personen te bedanken voor 
de bereidwilligheid mee te werken om tot dit eindresultaat te komen. 

Graag wil ik de begeleiders aan de Technische Universiteit Eindhoven prof. ir. J.M. 
Post, ir. A.W.C. Timmermans en dr. A.R. Pereira Roders bedanken voor de hulp bij 
het onderzoek.

Ook dank ik de gemeente Helmond, met in het bijzonder mevr. N. Vereijken en 
dhr. G. Keulen voor de hulp die geboden is. Oud museumbeheerder dhr. J. van 
der Heijden voor rondleidingen en de knowhow over de geschiedenis van Vlisco. 
Natuurlijk gaat grote dank uit naar Vlisco B.V. in Helmond voor de openheid en 
mogelijkheden die zijn geboden om ons onderzoek te verrichten en met name dhr. 
Drs. F.G.L. van Rood.

Eindhoven, februari 2009

Bas van de Westerlo
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Samenvatting Sinds de afl evering van VPRO-tegenlicht Afval=voedsel op 26 november 2007 is 
Nederland in de ban van het Cradle to Cradle concept. Michael Braungart en William 
McDonough ontwikkelde een nieuwe benadering die is gebaseerd op een doorlo-
pende kringloop, waarbij men het ontwerpen van producten de volgende levens-
cyclus moet voorzien. Volgens McDonough zouden gebouwen moeten functioneren 
volgens de metafoor van een kersenboom, welke een positieve weerslag heeft op 
zijn omgeving (Braungart & McDonough 2007).

Uit het literatuuronderzoek wat is verricht naar de Cradle to Cradle fi losofi e van de 
Duitse Chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse Architect William McDonough 
ontstonden twee belangrijke vragen binnen het afstudeeronderzoek. De eerste 
vraag gaat over het behoud van cultureel erfgoed, wat doen we met deze bestaande 
bebouwing nadat we weten hoe we 100%-duurzaam kunnen bouwen? En de tweede 
vraag die werd gesteld gaat over de wijze waarop de Cradle to Cradle-gedachte zich 
zou moeten vertalen naar een gebouw. Deze twee vragen zullen de rode draad 
vormen binnen het afstuderen.

Beginnend met de eerste vraag is gekeken naar bestaande bebouwing in Nederland. 
De C2C (Cradle to Cradle) gedachte is zeer vooruitstrevend, maar wat gaat er 
gebeuren met alle leegstaande gebouwen? Past het in de fi losofi e om bestaande 
gebouwen te slopen om vervolgens een grote afvalberg te veroorzaken waarna een 
honderd procent C2C-gebouw zou kunnen worden gebouwd? Dit terwijl is bewezen 
dat transport en productie in de bouw één van de grote vervuilers is in de bouwsector 
(Lichtenberg 2005). 
Vervolgens is ervoor gekozen specifi ek te kijken naar het Industrieel Erfgoed wat 
Nederland telt. Zeker in de laatste decennia komen deze gebouwsoorten veelvul-
diger voor. Veelal hebben deze gebouwsoorten een markante en unieke ligging ten 
opzichte van de omgeving en de omliggende infrastructuur. Ook de omwonende en 
gebruikers zullen de cultuurhistorische waarden van deze gebouwen waarderen en 
associëren met de positieve herinneringen uit het verleden. Na het behouden van 
het religieuze erfgoed ontstaat nu de belangstelling voor het behoud van gebouwen 
uit het industriële verleden (Helmond 2006).
De keuze is uiteindelijk gevallen op één van de grootste industriesteden uit de Neder-
landse geschiedenis; de stad Helmond met haar metaal- & textielnijverheid. De stad 
herbergt nog diverse, al dan niet in bedrijf zijnde industriële panden in de nabijheid 
van het stadscentrum. Daarbij zet Helmond zich in voor het behoud van haar histo-
risch verleden in combinatie met de juiste afstemming van nieuwbouwprojecten. 
Eén van de, misschien wel dé belangrijkste fabrieken die Helmond heeft gekend is 
het nog bestaande Vlisco-complex. Het complex is gesitueerd op een unieke locatie 
in de stad, tussen de infrastructurele driehoek de Traverse, de Zuid-Willemsvaart en 
de spoorlijn. Het complex is letterlijk gebouwd in de achtertuin van het Helmonds 
Kasteel en heeft een potentiële verbindingsmogelijkheid tussen de diverse stads-
delen in de toekomst. Het terrein telt vier monumenten en enkele bedrijfshallen met 
veel potentieel economische waarden (Rijksdienst voor archeologie, cultuurland-
schap en monumenten 1999). Op gebied van Cradle to Cradle zouden vele kansen 
ontstaan om dit complex voor de stad te behouden van haar industrieel verleden in 
combinatie met een verbeterende oplossing op gebied van duurzaamheid. 
Als laatste beslissing in de gebouwkeuze is gekeken naar één van de vier monumenten 
op dit complex. Gebouw 1911 is uit analyse bepaald als het te behandelen pilotproject 
voor de Cradle to Cradle-fi losofi e. Gebouw 1911 wordt gezien als hét gebouw van 
Vlisco, waar de grondslag is gelegd tot de huidige industrialisatie. Daarbij is volgens 
de C2C-fi losofi e bepaald dat er unieke kansen liggen bij dit gebouw in combinatie 
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met de omliggende omgevingskwaliteiten aan de hand van de conceptversie van de 
Ontwerptool.
Na de keuze van het defi nitieve pilotproject zijn uitgebreide analyses gemaakt van 
de omgeving, Vlisco en Gebouw 1911 volgens de Re-Architecture methode van 
dr. A.R. Pereira Roders. Deze methodiek maakt het mogelijk alle ontwerpstappen 
methodisch uit te voeren. Met de methodiek worden stapsgewijs de kwaliteiten van 
het ontwerp en zijn omgeving bepaald op alle technische, esthetische, culturele 
en potentiële waarden. Dit gebeurd in de tijdslijn van het verleden, heden tot de 
toekomst. Aan de hand van de verworven gegevens wordt de basis gelegd tot een 
duurzame herbestemming. 
Vervolgens de tweede vraag welke onderzocht diende te worden, hoe vertaald de 
Cradle to Cradle fi losofi e zich naar een tastbaar gebouw? Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden is gezocht naar een meetmethodiek om een ontwerp of gebouw te 
certifi ceren op C2C. Hiervoor is de C2C-literatuur geanalyseerd naar bouwgerela-
teerde aspecten en gebundeld in vijf niveaus. Om een ontwerp of gebouw te toetsen 
wordt onderscheid gemaakt in omgevings-, gebouw, element-, materiaal- en grond-
stofniveau. Per niveau worden in de literatuur eigenschappen en criteria aange-
dragen waaraan een C2C-ontwerp zou moeten voldoen. 
Vervolgens zijn deze criteria uitgebreid met positieve eigenschappen uit overige 
duurzame oplossingen uit het verleden, die niet expliciet zijn benoemd in de fi losofi e 
Cradle to Cradle maar waarmee wel voordelen zijn te behalen. Uit een analyse uit de 
‘Road to Cradle to Cradle’ is een tijdlijn uitgezet met de meest belangrijke gebeur-
tenissen op gebied van duurzaamheid sinds de Industriële Revolutie, het keerpunt 
naar een vervuilende maatschappij. Gedurende de invoer van een ontwerp zullen 
de diverse criteria worden gesteld aan de eindgebruiker, waarna adviezen worden 
uitgebracht tot eventuele verbeteringen tot een beter C2C-ontwerp. 
Uit bovenstaande gegevens is een Ontwerptool gegenereerd waarmee gebouwen 
en ontwerpen kunnen worden geschaald op gebied van Cradle to Cradle. Als eindre-
sultaat zal de ontwerper een waardering kunnen koppelen aan zijn ontwerp of 
gebouw. Om goed te scoren in de Tool zullen veel overwegingen moeten worden 
gemaakt op gebied van duurzaamheid, waar de hoogste score lastig haalbaar zal 
zijn. 

De ontstane Ontwerptool is vervolgens getest op diverse vlakken. Zo is het waarde-
kader, de verdeling in de te behalen score per categorie, getest met bestaande 
programmatuur als BREEAM, LEED en GreenCalc+. Vervolgens zijn diverse bestaande 
gebouwen in Nederland ingevoerd in de Ontwerptool, waaronder het WNF hoofd-
kantoor te Zeist, Bouwkunde faculteit Vertigo te Eindhoven en Nike headquarters 
te Hilversum. Hiermee is gekeken naar de uitkomende adviezen met de defi nitieve 
eindscore per ontwerp.
Hierna is de Tool voorgelegd aan diverse potentiële eindgebruikers om de Tool te 
testen op gebruiksvriendelijkheid, vraagstellingen, opmaak, inhoud en eindconclusies. 
De uitkomsten zijn uiteindelijk allemaal verwerkt in de uiteindelijke Ontwerptool.

Als laatste stap is de Tool getest met behulp van de gegevens die zijn voortgevloeid 
uit de omgevings- en gebouwanalyse van Helmond en Vlisco Gebouw 1911. Uit 
deze gegevens zijn adviezen gekomen die van belang zouden moeten zijn om tot 
een Cradle to Cradle eindontwerp te komen voor Gebouw 1911 in Helmond. Na het 
vaststellen van de bestemming van het gebouw is de eindbeoordeling bepaald voor 
het ontwerp met bijbehorende eindrating, de winst op gebied van gas, water en 
energie, een CO

2
-berekening en enkele kostenberekeningen op gebied van materi-

aalkosten en investeringskosten voor duurzame oplossingen.
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“Als je in China te 2 en wordt gevraagd, is h2  
onbeleefd om te vertrekken voordat je naar de 
wc bent gegaan. Je ontlasting bevat namelijk 
mineralen en stU  en die nodig zijn om h2  
land te bemV ten...“
   
     (Michael Braungart)
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Inleiding De aanleiding tot een Ontwerptool met bijbehorend handboek is ontstaan uit de 
vraag naar een meetmethodiek voor de fi losofi e Cradle to Cradle in Nederland. Uit 
onderzoek is gebleken dat er geen geschikte toepassing voor handen is om Cradle to 
Cradle tastbaar en meetbaar te maken. Het thema is op het moment van schrijven 
(begin 2009) zeer actueel, waardoor de uitkomsten uit het onderzoek kunnen 
bijdragen aan bredere inzichten en innovaties (Rakhorst, 2008a&b).

De laatste decennia zijn veel ontwikkelingen gaande geweest onder de noemer van 
duurzaamheid en milieu. Vanaf Al Gore’s fi lm ‘An Inconvenient Thruth’ is het grote 
publiek bereikt waardoor een weg naar een betere bewustwording is ingeslagen. 
Wetende dat meer dan 40 procent van de totale CO

2
-uitstoot van de bouw afkomstig 

is valt hier nog veel winst te behalen (Lichtenberg 2005). Cradle to Cradle is een 
allesomvattende gedachtegang die onder andere op niveau van product en gebouw 
tot positieve ontwikkelingen kan zorgen.

Het milieu kan onze consumptie van goederen niet aan, waardoor het gehele natuur-
lijke systeem van slag raakt. Iedereen weet wat bedoeld wordt met het broeikas-
effect. 
Het milieuprobleem zal voor de komende generaties alleen maar problematischer 
worden indien er nu geen stappen worden ondernomen. Maakt de bevolking van nu 
het niet haar probleem, dan zullen de gevolgen alleen maar groter worden.
Als er terug wordt gekeken op de oorsprong van het probleem is er ten tijde van de 
Industriële Revolutie de verkeerde afslag genomen. Daar is uiteindelijk het probleem 
onstaan, waarna het probleem alleen maar is verergerd door diverse ontwikkelingen 
en innovaties die geen rekening hielden met het milieu.
Door het schadelijk consumeren van producten en materialen wordt het milieu teveel 
aangetast. Deze aantasting begint zich de laatste jaren duidelijk te vertonen op het 
gebied van het klimaat en natuurrampen. Op dit moment valt er nog mee te leven, 
maar wil men een groter probleem voorkomen zullen snel acties moeten worden 
ondernomen!
Het lastige van dit thema is dat het een wereldkundig probleem is, welke zich op elke 
schaal van de wereldbevolking, industrie en dergelijke voordoet. Vooral de westerse 
en ontwikkelende landen zorgen voor veel CO

2
-uitstoot.

Als doelstelling wordt er onderzoek gedaan naar universele ontwerpregels voor de 
Cradle to Cradle fi losofi e om te weten hoe het kan worden vertaald naar een gebouw. 
Dit om teneinde een effectief gebouw te kunnen realiseren zodat de bevolking er in 
de toekomst mee is gediend om duurzaam om te kunnen gaan met het milieu. Dit 
heeft geleid tot de uiteindelijke onderzoeksvraag: Hoe vertaald de Cradle to Cradle-
fi losofi e zich naar een gebouw?
Hierbij zijn diverse deel- en subvragen gesteld zoals onder andere, wat heeft  ten 
grondslag gelegen aan Cradle to Cradle? Hoe vertaalt de fi losofi e zich naar bestaande 
bebouwing? En welke voorgangers spelen in op duurzame ontwikkelingen? 

De wetenschappelijke relevantie van het verkennend onderzoek omvat de vertaalslag 
van de idealistische fi losofi e van Cradle to Cradle naar een tastbaar en meetbaar 
product. Zou dit niet gebeuren blijft het een ideologie en bestaat de kans dat deze 
sterkte in de loop van de tijd verzwakt. 
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Het voorliggend afstudeerverslag zal allereerst ingaan op de theoretische ontwik-
keling van de Ontwerptool. Hierin zal worden ingegaan op de uitgangspunten en 
vaststellingen van de inhoud en structuur van de Tool. 
In deel B zal hierna de ontwikkelde Tool worden getest met behulp van een aantal 
referentiegebouwen, een workshop met een geselecteerd testpanel en een vooraf 
vastgesteld en geanalyseerd pilotproject in de naam van Vlisco Gebouw 1911 te 
Helmond.
Vervolgens zullen in deel C conclusies en aanbevelingen worden gegeven als refl ectie 
op voorgaand onderzoek. Naast conclusies over de Tool en aanbevelingen voor 
eventuele verandering en verder onderzoek met tot slot een persoonlijke refl ectie.

Vervolgens wordt in Boek 1 ‘Proces’ verder ingegaan op het totale proces gedurende 
het afstuderen van oorsprong tot eindresultaat. Boek 2 kan worden gezien als een 
handboek voor de bijbehorende ontwerptool. In Boek 3 ‘Bijlagen’ vindt u achter-
liggend onderzoek terug.

Fig. 2 Onderzoeksmodel

Fig. 1 Pilotproject Vlisco Gebouw 1911.
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Begrippen

A. Theoretische ontwikkeling van de Ontwerptool.

Afval = voedsel:   Hoofdmotto en tevens titel van het eerstverschenen 
boek van Cradle to Cradle. Het grondbeginsel van de kringloopsystemen en van 
MBDC, dat voorgoed afrekent met het afvalconcept (Braungart & McDonough 2007). 
Doordat materialen telkens weer kunnen worden teruggebracht tot de oorsprong zal 
een voortdurende en blijvende cyclus ontstaan die geen enkele negatieve invloed 
heeft op het milieu zonder dat de kwaliteit van het product verloren gaat.

Biodiversiteit:   De verscheidenheid aan genen, soorten en ecosy-
stemen in een bepaalde regio (Braungart & McDonough 2007). 

Biologische kringloop: De natuurlijke processen van ecosystemen vormen 
een biologisch metabolisme, waarbij materialen op een veilige en gezonde manier 
gebruikt worden in kringlopen van overvloed (Duurzaamheid.nl g.d.).

Biosfeer:   Een gedeelte van een levend geheel op aarde waar 
cyclussen onschadelijk en oneindig zijn (Braungart & McDonough 2007).

Consumptie product:  Zonder de kwaliteit of bruikbaarheid te verliezen 
kan een product oneindig worden teruggebracht in de bio- of technocyclus. Door het 
terugbrengen van de ‘consumptie’ producten blijft de kringloop in tact en voedt het 
continu het systeem (Braungart & McDonough 2007). 

Dienstproduct:  Door producten in de vorm van een leaseproduct op 
de markt te brengen blijft de leverancier eigenaar van het product. Na de gewenste 
gebruiksduur van een product kan het worden teruggenomen door de producent 
die hierdoor een vaste materiaalvoorraad heeft. Door de materiaalkringloop zullen 
dienstproducten zoveel mogelijk worden geoptimaliseerd (Braungart & McDonough 
2007).

Downcycling:   Een vorm van recycling waarbij de oorspronke-
lijke kwaliteit van het materiaal verloren gaat en eindig is (Braungart & McDonough 
2007).

Eco-effectiviteit:  Een strategie om (industriële) processen zo vorm te 
geven dat deze veilig, winstgevend en hernieuwend zijn en zo zowel economisch, als 
ecologisch en maatschappelijke waarde opleveren (Duurzaamheid.nl g.d.).

Eco-effi ciëncy:  De strategie van ‘duurzaamheid’ die schade aan 
milieusystemen wil beperken door de hoeveelheid afval en vervuiling als gevolg van 
menselijke activiteiten terug te dringen (Duurzaamheid.nl g.d.).

Ecological footprint:  Een hypothetische waarde in hectare welke aangeeft 
hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte men per persoon nodig 
heeft om het consumptieniveau te kunnen compenseren (Wackernagel & Rees 
1992).

Industriële ecologie:  Innovatieve geïntegreerde en effi ciënte oplossingen 
voor gecompliceerde milieuproblemen gebaseerd op de natuur als inspiratiebron.  
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Recycling:   Het opnieuw gebruiken van afvalstoffen.

Sociologische diversiteit: De diversiteit aan sociale voorzieningen, bevol-
kingsgroepen en etniciteiten (Braungart & McDonough 2007). 

Technosfeer:   Een gedeelte van een niet levend geheel op aarde 
waar gelet moet worden op de schadelijke gevolgen na een bepaalde eindige 
levensduur (Braungart & McDonough 2007). 

Upcycling:   Een vorm van recycling waarbij de oorspronkelijke 
kwaliteit van het materiaal kan worden verhoogd en zodoende oneindig is. Upcycling 
is het tegenovergestelde van downcycling (Braungart & McDonough 2007).

Tien C2C-geboden:  Tien belangrijke aspecten die binnen een Cradle to 
Cradle project altijd in acht gehouden dienen te worden:
• CO

2
-neutraal

• Afvalneutraal
• Duurzaam transport
• Lokaal en duurzame materialen
• Lokaal en duurzaam voedsel
• Duurzaam watergebruik
• Natuurlijke habitat en fl ora/fauna
• Cultureel erfgoed
• Gelijkheid en eerlijke handel
• Gezondheid en geluk
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Road to C2C

Fig. 3 Tijdlijn met voorgangers van C2C.

Tijdlijn, van Industriële Revolutie tot Cradle to Cradle
Cradle to Cradle is een reactie om de negatieve gevolgen van de Industriële Revolutie 
tegen te gaan. Maar C2C is niet de eerste oplossing of waarschuwing die wordt 
aangedragen, er zijn vele voorgangers op gebied van deze problematiek. In onder-
staande tijdlijn zijn diverse besluiten, gebeurtenissen en methodes opgenomen 
welke individueel zijn beoordeeld op sterke en zwakke punten. 
Wat opvalt, is dat de energiecrisis in 1973 de ‘trigger’ van de bewustwording en de 
vraag naar duurzame ontwikkelingen is geweest. 
De voorlopers van C2C bevatten alle hun eigen sterke eigenschappen, met meer 
inzicht in deze kan worden afgewogen deze al dan niet mee te nemen in de uitein-
delijke Ontwerptool.  

Er is hoofdzakelijk gekeken naar Nederlandse innovaties op 
gebied van duurzaamheid of naar Europese overeenkomsten 
die ook van toepassing zijn op de Nederlandse bouwwereld. 
Ook de fi lm ‘An Inconvenient Thruth’ van Al Gore is meege-
nomen, niet voor een vernieuwende aanpak maar voor de 
bewustwording van het grote publiek.

De vraag is natuurlijk hoe dit alles in relatie staat met Cradle to Cradle. Kortweg kan 
gezegd worden dat C2C meer een fi losofi sche en integrale gedachtegang is. Waar de 
programma’s van de regering zich vooral op maatregelen in de installatietechnische 
en materiaalkundige sfeer betrekking hebben bekijkt C2C een gebouw als totaal-
object en neemt ook de omgeving mee met het oog op de volgende levenscyclus. 
Cradle to Cradle stelt geen concrete eisen aan een gebouw of omgeving, maar geeft 
enkele richtlijnen.  
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Toetsingskader Een belangrijke eerste stap is het vaststellen van de criteria waaraan het gebouw of 
ontwerp zal worden ondervraagd. Allereerst zijn er vanuit de literatuur over Cradle to 
Cradle criteria gescreend om de basis van het toetsingskader te vormen. 
Vervolgens zijn de onbenoemde positieve kwaliteiten uit de voorlopers aan C2C, 
ontleend uit de tijdlijn van industriële revolutie tot Cradle to Cradle, gefi lterd om 
opgenomen te worden tot het toetsingskader. Hoewel ze niet per direct zijn gelinkt 
aan de Cradle to Cradle fi losofi e kunnen enkele criteria van groot belang zijn voor 
een duurzaam C2C gebouw. 
Door enkele duurzame pilotprojecten onder de loep te nemen en te spreken met 
nauwbetrokkenen komen de belangrijkste criteria aan het licht en kunnen eventueel 
worden aangevuld aan het toetsingskader. 

Alle criteria zullen vervolgens gerangschikt worden naar de betreffende vijf niveaus: 
Omgeving-, Gebouw-, Element-, Materiaal- en Grondstofniveau. Om het geheel 
overzichtelijk te maken is gekozen om de criteria verder te verdelen en te voorzien 
van diverse eigenschappen. Onder de criteria zullen meerdere eigenschappen hangen 
die nauw betrokken zijn bij het hoofdcriteria. 

Zoals gezegd zullen de criteria afkomstig uit de literatuur en fi losofi e van Cradle 
to Cradle met hoge mate de eindscore bepalen. De beoordeling met bijbehorend 
waardekader blijft wetenschappelijk arbitrair doordat waarden niet volledig te onder-
bouwen zullen zijn naar belangrijkheid. Maar door de realiteit zo dicht mogelijk te 
benaderen ontstaat wel een meetbaar en tastbaar product.
In de praktijk zijn al diverse programmatuur te vinden op het gebied van 
duurzaamheid, zoals BREAAM en LEED buiten Nederland en GreenCalc+ en GPR-
gebouw in Nederland. Deze programma’s zullen worden geanalyseerd en bekeken op 
het waardekader per criteria en niveau. Door deze te vertalen naar de C2C gedachte 
zal een realistisch beeld ontstaat van de werkelijkheid. 

Het verschil met de overige programmatuur is voornamelijk het feit dat op C2C 
wordt getoetst en nadien meerdere berekeningen worden geïntegreerd en gecom-
primeerd. 
In de Ontwerptool wordt ook onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en herbe-
stemmingen. De mate van belangrijkheid per niveau zal verschillen in de eindbeoor-
deling. Ook wordt vooraf onderscheid gemaakt tussen de setting waarin het gebouw 
zich (zal gaan) bevind(en). Er zijn in totaal vijf settings gemodelleerd, Natuur-, 
Plattelands-, Dorps-, Stedelijk- en Industriegebied. Mocht het gebouw in een natuur-
gebied of platteland staan zullen de omgevingskwaliteiten belangrijker zijn dan in 
een stedelijk gebied. Maar staat het gebouw juist in de stad zal op gebouwniveau 
meer worden gevraagd dan op het platteland. 

Uiteindelijk zullen de gekozen kwaliteiten van de criteria worden vertaald naar een 
eindscore welke de kwaliteiten en waardering geeft aan het gebouw of ontwerp.
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Vaststellen van de 
structuur

Gedurende het traject is meer en meer knowhow verkregen van de thematiek en 
ontstaan de vragen of criteria en eigenschappen die moeten worden verfi jnd of 
uitgebreid. 
In enkele gevallen zullen combinaties van vragen lijden tot een verfi jning van de 
vragenlijst. Eén van de uitgangspunten van de Tool is het verkrijgen van de juiste 
waarden met zo min mogelijk keuzemogelijkheden voor de eindgebruiker.
In het ander geval zullen criteria moeten worden uitgebreid met een ontbrekende 
vraag. Zoals in onderstaand schema valt af te lezen zijn hieraan enkele criteria 
ontleend. Zo moet de eigenschap een duurzaam kenmerk bevatten. Het volgende 
vereiste is of de eigenschap een bouwkundige uitwerking bevat, waarmee uiteindelijk 
het gebouw zal kunnen worden getoetst. Zeker in het geval dat de eigenschap niet 
direct is vertaald uit de C2C-fi losofi e zal de maatregel een voordeel moeten bieden 
voor het gebouw, zijn omgeving of gebruiker. Mocht de eigenschap aan deze criteria 
voldoen is het toegestaan deze in de Tool te integreren in de bedoelde categorie. 
Het is wel zaak dat bij het toevoegen van een extra eigenschap het waardekader 
wordt aangepast. Het aanpassen van vragen, waarden of keuzen zal slechts door de 
oprichter van deze Tool kunnen geschieden. Om manipulatie van de eindscore tegen 
te gaan wordt de Tool zo transparant mogelijk gehouden, maar kunnen waarden niet 
worden aangepast.

Fig. 4 Schematische weergave criteria.
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Resultaat van 
de theoretische 
ontwikkeling

Fig. 5 Ontwerptool in de praktijk.

Opbouw van de tool
Uit de analyse naar de eisen en wensen van een nieuwe Duurzaamheidstool is 
gebleken dat de Tool niet te complex moet zijn maar juist transparant en overzich-
telijk moet zijn in gebruik. Daarnaast moet het een uitdaging zijn om de hoogste 

score te halen, terwijl deze score moeilijk haarbaar blijkt te zijn. Door het waarde-
kader periodiek aan te kunnen passen is het mogelijk de kwaliteit te waarborgen per 
periode. Dit waardekader moet transparant zijn maar niet aanpasbaar zijn voor de 
gebruiker. Als laatste punt uit de analyse blijkt dat de Tool snel op de markt moet 
komen omdat er op dit moment een grote vraag naar blijkt te zijn (Dutch Green 
Building Council 2008).
Om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten worden zeer gericht vragen gesteld per 
niveau. Zoals bovenstaand fi guur laat zien kan onderscheid worden gemaakt in drie 
cyclussen gedurende het ontwerp. Bij aanvang van een projectontwerp is de eerste 
prioriteit om te komen tot een duurzaam installatieconcept door zo min mogelijk 
specifi eke invoermogelijkheden. De ‘Sustainable Service Plant’ voorziet, door enkele 
gerichte vragen, de gebruiker in adviezen om door middel van omgevingskwaliteiten 
en/of gebouwkwaliteiten de belangrijkste duurzame oplossingen toe te passen. 
Na het advies kunnen de kwaliteiten worden opgewaardeerd totdat de gebruiker 
tevreden is gesteld. 
De bijbehorende sheets tot de komst van de ‘Sustainable Service Plant’ zijn:

Projectgegevens
Stap 1: Sustainable Service Plant
Advies Sustainable Service Plant

Na het beoordelen van het grove installatieconcept wordt verder gegaan in het 
ontwerp. Vanaf dat moment worden specifi ekere vragen gesteld met betrekking 
tot de vijf niveaus Omgeving, Gebouw, Element, Materiaal en Grondstof. Vanaf dit 
moment worden in vier sheets bovenstaande niveaus beoordeeld aan de hand van 
zeer gerichte criteria met bijbehorende eigenschappen. Om de Tool zo gebruiksvrien-
delijk en transparant te houden wordt op een visuele manier een indicatie gegeven 
van de eindscore per eigenschap. Achter elke vraag is een cel opgenomen welke bij 
een niet duurzame oplossing rood zal kleuren, oranje bij een duurzame oplossing 

•
•
•
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en groen bij een Cradle to Cradle gedachte. Onderstaande sheets lijden tot een 
specifi ek C2C ontwerp welke na het advies per niveau kan worden gefi netuned:

Omgevingsniveau
Gebouwniveau
Elementniveau
Materiaalniveau
Advies tot verbetering

Na een doorlopende cyclus van keuze en verbetering komt de gebruiker tot een 
persoonlijke tevredenheid. Aan de hand van de adviezen bepaald hij/zij of het 
optimale uit de omgeving en ontwerp wordt gehaald. Het is dan mogelijk om de 
laatste sheet te bekijken en te zien wat de overall C2C-score zal zijn. De laatste 
sheet bevat een licentie met een C2C-graadmeter met de schaal 0-100. Daarnaast 
is visueel te zien in hoeverre per niveau is gescoord en in welke mate het nieuwe 
ontwerp bij een herbestemming het oude heeft verbeterd. Als extra indicatie zullen 
berekeningen worden gemaakt op Energie-, Water- en Gasverbruik, plus de totale 
CO

2
-uitstoot of opname van het gebouw. Daarbij worden enkele kostenberekeningen 

gemaakt om mee te nemen in de totale begroting van het gebouw op gebied van 
materiaalgebruik, hergebruik van materialen en toepassing van duurzame oplos-
singen.
Bijbehorende sheet welke bij deze laatste stap toebehoord:

 Eindscore

Bovenstaande omschrijving vat de globale opbouw van de gehele Ontwerptool 
samen. Het programma is opgebouwd in een beveiligd Excel-2003 based worksheet, 
wat de gebruiksvriendelijkheid alleen maar ten goede komt omdat het grootste 
gedeelte van de eindgebruiker bekend is met het Offi cepakket. Om de gebruiks-
vriendelijkheid te vergroten wordt met eenvoudige knoppen geschakeld tussen de 
diverse sheets. Ook kan men op elke sheet een koppeling vinden om terug te keren 
naar het hoofdmenu (Projectgegevens). 

Werking van de Tool
Nu het algemene doel en de werking van de Ontwerptool bekend is, wordt verder 
ingegaan op de werking van de diverse sheets. Omdat de werking per sheet niet 
veel van elkaar verschilt, zal aan de hand van het onderstaand Omgevingsniveau het 
principe worden uitgelegd. 
Zoals is te zien zijn er vijf criteria die zullen bepalen wat de kwaliteit is van het 
Omgevingsniveau, namelijk: faunavoorzieningen, Hoeveelheden fauna, Watervoor-
zieningen, Duurzame energiebronnen en Overig.  Per criteria zijn er enkele eigen-
schappen geformuleerd, welke per kwaliteit worden beoordeeld in het waardekader. 
Achter elke eigenschap vindt u een witte cel met als standaard tekst ‘[Klik hier]’, deze 
cel bevat een pulldown menu (zoals hierlangs te zijn bij de eigenschap Realisatie 
omgeving) met een aantal opties betreffende deze eigenschap.
Enkele pulldown-menu’s vragen een extra waarde, zoals bij de eerste eigenschap 
Oppervlakteverhouding. Deze extra waarde wordt gesteld wanneer de gebruiker 
zijn antwoord niet terugvindt in het pulldown-menu en kiest voor de optie ‘Anders, 
namelijk:’.
Zoals gesteld is het geheel uitermate gebruiksvriendelijk en omvat het een transpa-
rante en eenvoudige checklist op gebied van Cradle to Cradle. Voor zover de vragen 
kunnen worden samengevat zal men de antwoorden in de pulldown-menu’s terug 
kunnen vinden, echter als het puur gaat om getallen of numerieke waarden zal een 
open cel worden weergegeven voor het invoeren van inhoud, oppervlakte of meters. 

•
•
•
•
•

•
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De gebruiker kan door slechts het numeriek getal in te voeren deze vraag beant-
woorden. Eveneens zijn er enkele ‘keuzeknoppen’ welke kunnen worden aan- of 
uitgevinkt. Elke computergebruiker is bekend met alle bovenstaande toepassingen 
en zullen hiervoor geen handleiding of workshop nodig hebben. 
Achter alle eigenschappen is de visuele indicatie voor de eindscore terug te vinden. 
Deze cel kan rood, oranje en groen kleuren naar gelang de keuze van de eigenschap 
wordt beoordeeld. 
Door middel van deze specifi eke vragen zal aan de hand van het waardekader, 
afhankelijk van setting en type gebouw, worden gekomen tot een eindscore.

Werkvolgorde
Doordat de werking van de Tool transparant en gebruiksvriendelijk is kan op elk 
gewenst moment een vraag worden ingevuld of aangepast. Wanneer vragen (nog) 
niet kunnen worden beantwoord is het mogelijk deze oningevuld te laten. De vraag 
zal dan geen punten opleveren in de eindbeoordeling zolang deze onbeantwoord 
blijft. Wanneer als antwoord op de eigenschappen ‘[Klik hier]’ of een optie welke niet 

in het visuele ‘groen’ wordt 
beoordeeld zal hierover 
een advies worden uitge-
bracht in de sheet Advies 
Sustainable Service Plant of 
Advies tot verbetering. De 
eindgebruiker kan op een 
later stadium ervoor kiezen 
het advies op te volgen en 
de kwaliteit van de eigen-
schap verbeteren. Zoals het 
eerder fi guur aangeeft blijft 
het een doorlopende cyclus 
van ontwerpbeslissingen. 
Het onderstaande fi guur 
geeft een gedeelte van de 
sheet Advies tot verbetering 
weer, de een-na-laatste 
sheet voor de eindbeoor-
deling. De adviessheet is de 
afsluiting per ontwerpfase 
waarna kan worden terug-
gevallen op de eerdere 
beslissingen.
Mocht de lijst met adviezen 
zeer beperkt of leeg zijn zal 
dit een positieve indicatie 
geven voor de eindbeoor-
deling.
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Vergelijking 
concept & 
Ontwerptool

In eerste instantie is een concepttool ontwikkeld, een vereenvoudigde versie van 
de uiteindelijke Ontwerptool. De eerste versie die is ontwikkeld is vergelijkbaar met 
de defi nitieve versie, echter is er in de defi nitieve versie een verdere berekening 
gemaakt. 
In dit hoofdstuk zal de eerste versie verkort worden toegelicht in combinatie met de 
vraagstelling en het bijbehorende waardekader.

Algemeen
In het eerste tabblad ‘algemeen’ wordt gevraagd naar de algemene projectgegevens 
die behoren tot het in te voeren gebouw of ontwerp. Buiten de algemene project-
gegevens worden de afmetingen van de kavel en het gebouw ingevoerd, met bijbe-
horende eenheden. Vervolgens worden enkele kwaliteiten van de infrastructuur 
aansluitingen. In de box genaamd ‘Locatie’ worden twee belangrijke vragen gesteld 
die van invloed zijn op de uiteindelijke score. Deze twee vragen zullen hieronder 
worden omschreven: 

Setting:
Omdat de beoordeling zeer afhankelijk is van de setting waarin het gebouw geplaatst 
wordt is ervoor gekozen meerdere settings mogelijk te maken die invloed hebben 
op de verdeelsleutel van de onderlinge waardes. Een andere setting kan een criteria 
dus waardevoller beoordelen dan een ander.

Type:
Omdat er onderscheid wordt gemaakt tussen een herbestemming en een nieuw-
bouwproject wordt op voorhand aan de gebruiker gevraagd waaraan zijn/haar 
ontwerp of project voldoet. In combinatie met de setting zal het defi nitieve waarde-
kader voor de eindbeoordeling worden bepaald. In het algemeen zal het lastiger zijn 
een 100% herbestemmingproject te voltooien dan dat een geheel Cradle to Cradle 
gebaseerde nieuwbouw wordt ontwikkeld.

Keuzemogelijkheden per optie worden 
doormiddel van diverse pull-down-menu’s 
gesteld. Nevenstaande afbeelding laat een 
voorbeeld van zo’n pulldown-menu zien.

Ongetwijfeld het belangrijkste gedeelte uit deze eerste sheet is de eindbeoordeling 
van het project of ontwerp. Met behulp van een C2C-graadmeter, met de schaal 
tussen 0 en 100, zal een project worden beoordeeld. In de komende pagina’s zullen 
de eigenschappen worden toegelicht waaraan het Cradle to Cradle ontwerp moet 
voldoen.

Fig. 7 Voorbeeld pull-down-menu.
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Eindbeoordeling
In deze tab wordt de beoordeling van de verschillende niveaus weergegeven. 
Hier kan gekeken worden op welk niveau goed of slecht gescoord wordt en waar 
eventueel extra aandacht vereist is. Hier kan niks aangepast worden en geldt het 
slechts als totaaloverzicht.
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Omgevingsniveau
Groenvoorzieningen (25%)
Alle ruimten al zijnde niet bebouwd (verharding, water, groen)
• Authentieke fl ora? (gras niet authentiek);
Groen dient zoveel mogelijk authentiek te zijn aan de locatie en 
omgeving.
• Verharding?;    
Schelpen, houtsnippers, grind, beton, bankirai, asfalt & 
klinkers. 
• Oppervlakteverhouding (m2);   
Hoeveel fauna t.o.v. bebouwd oppervlak.
• Watervoorziening?;    
Voorziening voor vogels e.a. dieren om te drinken/badderen van minimaal 1 opper-
vlakteprocent (fonteinen en vijvers).
• Realisatie omgeving;   
Vinden er grote veranderingen plaats in de omgeving tijdens de realisatie van het 
bouwwerk. Bestaand groen niet aantasten en grond minimaal verstoren.

Waterzuivering (20%)
Waterzuiveringvoorzieningen aan de buitenzijde van het gebouw.
• Grijswatersysteem;    
Is er een grijswatersysteem aanwezig en zo ja, is het bestemd voor intern gebruik?
(intern wil zeggen dat het grijze water volledig binnen het gebouw/kavel wordt 
gebruikt).
• Waterzuiveringsinstallatie;  
Is er een waterzuiveringsinstallatie aanwezig?
• Regenwateropvang;   
Is er regenwateropvang aanwezig groter of gelijk aan de footprint van het 
gebouw?

Harmonie (10%)
Respect voor de historie en cultuur van de omgeving.
• Culturele historie;    
Is het gebouw getrouw aan de culturele en historische achtergrond van de 
omgeving?

Biodiversiteit (10%)
Flora en fauna in de directe omgeving.
• Diversiteit landschap;    
Zijn er diverse landschappen gecreëerd voor meerder diersoorten?
• Creëren dierenhuisvesting?;   
Bewust toegevoegde voorzieningen voor dieren zoals vogelkasten, vleermuishonken, 
of overige dierbroedplaatsen.
• Afstemming omgeving?;  
Is de fauna afgestemd op dieren die in omgeving voorkomen?

Gebruik duurzame energiebronnen (35%)
Welke energiebronnen voorzien in de vraag van het gebouw?
• Schaalniveau;     
Hoe wordt aan de primaire duurzame energiebehoefte voldaan?

Fig. 7 Groenvoorzieningen.

Fig. 8 Waterzuivering.

Fig. 9 Harmonie.

Fig. 10 Biodiversiteit.

Fig. 11 Gebruik duurzame energie.

Fig. 12 Omgevingsniviveau.
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Gebouwniveau
Atria/vide (5%)
(Open doorgaande ruimte binnen het gebouw over meerdere 
lagen en tevens ontmoetingsruimte)
• Technische functionaliteit;    
Zijn de gerealiseerde atria/vide technisch functioneel? (Daglicht 
en een duurzaam schoorsteeneffect)
• Eenheid?;      
Zorgt de atria voor interne verbondenheid?

Verdiepingshoogte (8%)
• Overmaat?;      
Is er een overmaat in de verdiepingshoogte van minimaal 400 mm aanwezig ten 
aanzien van richtlijnen/eisen.
 
Vegetatiedak (10%)
• Percentage;      
Hoeveel m2 vegetatiedak is er aanwezig ten opzichte van de footprint van het 
gebouw?
• Opbouw;      
Welke begroeiing zit op het vegetatiedak?
   
Zonlicht (7%)
• Glaspercentage noordgevel;    
• Glaspercentage zuidgevel;
• Glaspercentage oostgevel;
• Glaspercentage westgevel;    
• Zonwering;      
Zijn er voorzieningen getroffen om oververhitting te voorkomen?
• Regelbaar;
Is de zonwering regelbaar, afhankelijk van de dagsituatie? 
• Voorzieningen infi ltratie;    
Voorzieningen die het daglicht dieper het vertrek in leiden.

Onderlinge zichtlijnen (3%)
• Connectie;      
Is er een meervoudige interne en externe verbinding in de vorm van open ruimtes 
en/of glas?

Dag- en nachtritme (4%)
• Zicht naar buiten;     
Is er vanuit de primaire gebruiksruimte direct zicht naar buiten?
• Lichtbeleving;      
Wordt de verlichting afgestemd op de werkelijke situatie buiten?

Duurzame energiebronnen (10%)
Water
• Waterbesparing?;     
Zijn er voldoende waterbesparende maatregelen en wordt waar mogelijk grijs water 
gebruikt?
• Verwarming met zonlicht?;     
Wordt zonlicht optimaal gebruikt om het gebouw te verwarmen door middel van 

Fig. 19 Gebouwniveau.
Fig. 13 Atria / vide.

Fig. 14 Verdiepingshoogte.

Fig. 15 Vegetatiedak.

Fig. 16 Zonlicht.

Fig. 17 Onderlinge zichtllijnen.

Fig. 18  Dag- en nachtritme.
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grote ramen, zonnecollectoren of andere voorzieningen?

Electra 
• Zelfvoorzienend;  
In hoeverre voorziet het gebouw zichzelf van energie over een heel jaar bekeken?

Gas 
Indien bij Electra zelfvoorzienend of leverend.
• Consumptie (bonuspunten);     
Wordt er nog gas gebruikt voor koken / verwarmen?

Veilige/gezonde werkplek/leefomgeving (5%)   
• Luchtkwaliteit;
Komen werknemers/bewoners in aanraking met chemische stoffen?
• Individueel regelbaar leef/werkomgeving;  
Werkplekken of leefruimtes dienen individueel regelbaar te zijn?
• Ramen te openen;

Groen binnen (7%)
• Percentages BVO (Brutovloeroppervlak) / groenvoorziening?;
Hoeveel procent van het BVO is er aan groenvoorziening aanwezig?
• CO

2
 opname intern groen / m2;

Duurzaam installatieconcept (12%)
• Natuurlijke toe of afvoer via atria of onverwarmde ruimte;
• Lage temperatuur systemen;  
Gebruik van lage temperatuur systemen zoals vloer/wand verwarming?
• Dubbele huidfaçade;  
Is er een dubbele huidfaçade gerealiseerd?
• Warmte/koudeopslag;  
Wordt warmte/koudeopslag gebruikt in het installatieconcept?
• Buffer dag-nacht ritme;  
Is het gebouw zo ingericht dat d.m.v. nachtventilatie een buffer gecreëerd wordt 
tussen het dag- en nachtklimaat?

EPC (8%)
Energieprestatiecoëffi ciënt 
• EPC woningen/kantoren;
Welke EPC heeft het gebouw?

Flexibiliteit (7%)
Mogelijk tot herbestemmen naar andere functie.
• Weinig dragende wanden;
• Verdiepingshoogte;
• Constructieve overcapaciteit;
• Flexibel installatieconcept;
• Afstemmen levensduur inbouw op functie;
Schaal 1 tot 5 aan de hand van deze 5 punten.

Fig. 20 Duurzame energiebronnen.

Fig. 22 Groen binnen.

Fig. 21 Veilige en gezond.

Fig. 23 Duurzaam installatieconcept .

Fig. 24 EPC.

Fig. 25 Flexibiliteit.
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Dubbel gebruik (4%)
Wordt de footprint van de kavel optimaal benut, zoals een:

Parkeergarage in kelder;
Vegetatiedak/daktuin;
Overig dubbel ruimtegebruik;

CO   
2
 -neutraal (10%)

CO   
2
-opname in kg per jaar;

CO
2
-afgifte in kg per jaar;

Opgemerkt wordt dat hier erg veel bij komt kijken en het een belangrijk criteria is. 
Helaas is het teveel werk om deze ver uit te werken. Aanvullend onderzoek is hier 
nog vereist.

•
•
•

Fig. 27 CO
2
-neutraal.

Fig. 26 Dubbel gebruik.



32



33

Elementniveau
Scheiding bio-/technische materialen (65%)
• Zuivere biomaterialen in 1 element;   
• Zuivere techmaterialen in 1 element;  
Zijn de elementen volledig bio- of techmaterialen?

• Extra pluspunten indien het element demontabel is;

Afwerking (20%)
Wat voor een soort afwerking is er gekozen?;

Transport (15%)
Is er gekeken naar alternatieve transportmogelijkheden en is de afstand geminima-
liseerd?

•
Fig. 29 Afwerking.

Fig. 30 Transport.

Fig. 31 Elementniveau.

Fig. 28 Scheiding materialen.
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Materiaalniveau
Lokale grondstoffen (20%)
• Ontwerpfase;      
Is er tijdens de ontwerpfase een inventarisatie gemaakt van 
materialen in de omgeving en zijn deze waar mogelijk toepast?
• Uitvoeringsfase;      
Is er tijdens de uitvoeringsfase gebruik gemaakt van materialen 
in de omgeving en zijn deze waar mogelijk toepast?

Down- / re- / upcycling (40%)
• Ontwerpfase;       
Is er tijdens de ontwerpfase een inventarisatie gemaakt van materialen die de 
voorkeur hebben met betrekking tot upcycling en recycling (downcycling)?
• Uitvoeringsfase;      
Is er tijdens de uitvoeringsfase gebruik gemaakt van materialen die de voorkeur 
hebben met betrekking tot upcycling en recycling (downcycling)?

Zuiver bio-/technische materialen (40%)
• Zuivere biomaterialen;     
• Zuivere techmaterialen;    

Fig. 32 Lokale grondstoffen.
Fig. 35 Materiaalniveau.

Fig. 33 Down- / re- / upcycling.

Fig. 34 Zuivere materialen.
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Fig. 36 Zuivere grondstoffen.

Fig. 38 Grondstofniveau.

Fig. 37 Gezonde grondstoffen.

Grondstofniveau
Zuivere grondstoffen (niet plus) (40%)
• Ontwerpfase;      
Is er tijdens de ontwerpfase gekeken welke grondstoffen in de 
toegepaste materialen zitten en of deze wensbaar zijn?
• Uitvoeringsfase;      
Is er tijdens de uitvoeringsfase gekeken welke grondstoffen in 
de toegepaste materialen zitten en of deze wensbaar zijn?

Gezonde grondstoffen (60%)
• Productie;
Is het productieproces “gezond”?
• Product; 
Is het product “gezond”?



36

Conclusie conceptversie
Zoals uit bovenstaande informatie opgemaakt kan worden was de eerste versie van 
de Tool zeer discutabel op gebied van de Cradle to Cradle beoordeling. Zo zullen hier 
een aantal positieve en negatieve aspecten uit de eerste versie worden behandeld 
die worden meegenomen in het verdere proces van de toolontwikkeling.

Positief:
De twee belangrijkste eigenschappen die worden gevraagd bij de projectge-
gevens worden zeer positief gedragen. Allereerst de setting maakt duidelijk 
onderscheidt tussen omgevingskwaliteiten en het daarbij behorende waarde-
kader. Volgens de C2C-thematiek zal in harmonie met de omgeving optimaal 
profi jt moeten worden gemaakt van de aanwezige kwaliteiten. 
De tweede eigenschap die van groot belang is, is het onderscheid tussen een 
nieuwbouw en herbestemmingproject. Het benutten van bestaande materialen 
zal een belangrijke rol moeten spelen in een herbestemmingproject. Bij een 
nieuwbouwproject zullen de eisen hoger liggen ten opzichte van de te integreren 
ontwerpbeslissingen en materiaalgebruik.
Het verdelen in de diverse niveaus maakt het geheel overzichtelijk. Zo kan men 
in de eindbeoordeling terugvinden op welk niveau voldoende wordt gescoord of 
waar men nog potentiële winst kan behalen.
Het overzichtelijk en visueel vastleggen van gegevens. Zo worden keuzes bij elke 
eigenschap visueel ondersteund met een gekleurde cel (rood - oranje - rood). 
Maar ook het visuele overzicht van de scores per niveaus zijn positief.

Negatief:
Op elk niveau zijn vele, onwillekeurig ingedeelde eigenschappen verweven. 
Het overzicht gaat verloren doordat verbanden niet te overzien zijn door de 
gebruiker. 
De eigenschappen die worden gesteld zijn arbitrair om een ontwerp of gebouw 
op C2C te beoordelen. Daarbij zijn de combinaties niet optimaal benut en kunnen 
gerichtere en wetenschappelijk onderbouwde indicaties worden gegenereerd uit 
de vraagstellingen. 
De werkvolgorde is onduidelijk, er wordt van macro naar microschaal gewerkt. 
Dit terwijl de eindbeoordeling (macro) pas op het laatste moment bekend zou 
moeten zijn.
De wetenschappelijke waarde van het waardenkader kan beter worden onder-
bouwd. Denk hierbij aan bestaande programmatuurvergelijkingen en verdere 
specifi catie uit de praktijk.
Vooral element-, materiaal- en grondstofniveau zijn mager. Ondanks dat de 
moeilijkheidsgraad hoog is om deze niveaus te beoordelen blijven op deze 
manier kansen onbenut.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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“...H2  stenen tijdperk is ni2  gV topt omdat 
er geen steen meer was, maar omdat er i2 s 
nieuws kwam...”   
     (Ruud Koornstra)
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Keuzemogelijk-
heden defi nitieve 
Ontwerptool

Zoals eerder vermeld is het uiteindelijke toetsingskader opgedeeld in diverse niveaus, 
te weten Omgevings-, Gebouw-, Element-, Materiaal- en Grondstofniveau. In dit 
gedeelte zal nader worden ingegaan over de vragencombinaties en keuzemoge-
lijkheden per niveau. In dit gedeelte zal transparantie worden verschaft over de 
verdere invloed van de vragen op de eindbeoordeling en op welk gebied ze worden 
meegenomen.

Projectgegevens
Algemene Projectgegevens:
Projectnaam - Adres - Postcode - Plaats: De Projectnaam met bijbehorend adres, 
postcode en locatie spreken voor zich, deze zullen verder geen invloed hebben op 
de verdere berekeningen. De projectnaam zal slechts worden gebruikt in de titelpa-
gina’s en als aanhef bij de eindbeoordeling. Bijbehorend adres, postcode en locatie 
zullen alleen worden vernoemd bij de eindbeoordeling zodat bij een eventuele print 
van deze beoordeling de projectnaam met bijbehorend adres wordt vermeld.

Type gebouw: Bij deze keuzevraag wordt als eerste gebruik gemaakt van een 
pulldownmenu, welke in de paragraaf ‘werking van de Tool’ al nader is toegelicht. 
De vraag bevat enkele keuzemogelijkheden betreffende de hoofdfunctie van het 
(te ontwerpen) gebouw. Kantoor-, Onderwijs-, Winkel-, Ziekenhuis-, Verpleging- en 
Woonfunctie zijn de mogelijkheden die worden aangedragen in het pulldownmenu. De 
gegevens worden meegenomen in het geschatte energieverbruik van de functie. 

Ingevoerd door - Datum invoer - Datum laatste wijziging: Bij deze algemene vragen 
geldt eveneens dat ze geen invloed zullen hebben op de uiteindelijke beoordeling 
maar slechts worden vermeld bij het eindresultaat. 

Aantal gebruikers - Verblijfsduur: Het betreft hier een vraag over het geschatte 
aantal gebruikers per dag in de gegeven functie. Omdat dit per functie en gebouw 
variabel is wordt deze vraag expliciet gesteld en niet het landelijk gemiddelde per 
functie genomen. 
Doordat in diverse functies de verblijfsduur in het gebouw verschild is dit een 
subvraag bijbehorend bij het gebruikersaantal. Als voorbeeld kan een museum 
worden genomen, waar een verwacht bezoekersaantal van 100 personen per dag 
(incl. vast personeel) wordt verwacht zal dit bij de vraag ‘aantal gebruikers’ worden 
ingevoerd. Deze bezoekers zullen gemiddeld een verblijfsduur verwachten van 4 uur, 
wat vervolgens kan worden ingevoerd bij de vraag ‘verblijfsduur’. 
Beide vragen worden meegenomen in de berekeningen betreft het geschat water-
verbruik in liters en de oppervlakte/inhoud voor de grijswaterfi ltering.

Nieuwbouw/Herbestemming:
Zoals eerder vermeld wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw- en herbe-
stemmingprojecten. Door middel van twee optieknoppen kiest de invoerder of men 
hoofdzakelijk te maken heeft met een nieuwbouw of herbestemming. Deze vraag 
is vervolgens zeer belangrijk in de eindbeoordeling. In combinatie met de setting 
zal deze vraag het waardekader bepalen voor de uiteindelijke beoordeling. Voor de 
exacte relatie wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk ‘Waardekader’. 
Achter de gemaakte keuze verschijnt een keuzebutton, “evt. invoer te slopen 
gebouwen”. Bij een nieuwbouwproject is het mogelijk dat er op de kavel bestaande 
materialen aanwezig zijn. De button linkt de gebruiker verder naar een invoerblad 
waar hoeveelheden van materialen kunnen worden ingevoerd. Bij een herbe-
stemming zullen twee andere keuzebuttons verschijnen, “Invoer bestaand gebouw” 
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en “Overig”. Deze buttons linkt de gebruiker door naar vier in te voeren sheets, 
Bestaand Omgevings-, Gebouw-, en Materiaalniveau en Materiaalniveau overig. 
Door de bestaande situatie in te voeren ontstaat een overzicht van de kwaliteiten per 
niveau. Door het viertal niveaus in te voeren kan in de eindbeoordeling een vergelijking 
worden gemaakt tussen de bestaande en nieuwe situatie. Verder zullen gegevens 
gedurende de gehele Tool terugkeren. Door invoer van bestaande materialen zal een 
algemeen overzicht worden gegeven voor de aanwezige materialen welke simpel 
kunnen worden hergebruikt in de nieuwe bestemming.

Omgevingskwaliteiten:
Setting: In dit pulldownmenu kan een keuze worden gemaakt uit vijf verschillende 
settings. De setting bepaald in combinatie met het Type gebouw het waardekader 
van de eindbeoordeling. De volgende settings worden weergegeven: Dorp, Industrie-
gebied, Natuurgebied, Platteland en Stedelijk gebied. De reden voor de setting wordt 
in een voorbeeld weergegeven:
Neem een vergelijking tussen een ontwerp wat wordt gemaakt in een natuurgebied 
en een stedelijk gebied. Als men kijkt naar de niveaus zal een groot verschil in 
prioriteit ontstaan. Een ontwerp in een natuurgebied zal het omgevingsniveau zeer 
zwaar moeten meenemen, terwijl het individueel ontwerp in een stedelijk gebied 
minder rekening kan houden met de omgevingskwaliteiten. Voor de exacte verdeling 
zal worden verwezen naar het volgende hoofdstuk, ‘Waardekader’.

Provincie: Omdat de Tool is gericht op de Nederlandse afzetmarkt is een vraag 
opgenomen voor de invoer van de provincie. De twaalf provincies hebben al hun 
eigen weersverwachtingen met aantal zonuren, neerslag en windsnelheden. Deze 
gegevens zullen vervolgens worden meegenomen in de berekeningen van poten-
tieel op te vangen regenwater, infi ltratie van zonlicht in de ruimte en kansen en 
opbrengsten uit zonne- en windenergie.

Gebouworiëntatie: In dit pulldownmenu kan de oriëntatie van het gebouw worden 
ingevoerd. De vraag wordt in een later stadium meegenomen in het glaspercentage 
per gevel met bijbehorende waardering of hier winst valt te behalen. Zeker in geval 
van een nieuwbouw wordt een advies uitgebracht mocht deze niet optimaal worden 
benut.

Infrastructuur: Door enkele checkboxes aan te vinken kan men de aanwezige infra-
structurele kwaliteiten aangeven. Deze zullen worden gebruikt voor de mogelijke 
aan- en afvoer van materialen, voor het benutten van omgevingskwaliteiten als een 
rivier of water en voor het uiteindelijk gebruik van de functie. 

Bijzondere omgevingskwaliteiten: Door Cradle to Cradle worden reeds een aantal 
combinaties op grote schaal aangedragen voor ketenoverschrijdend gebruik van 
duurzame energiebronnen. Door bijvoorbeeld de aanwezigheid van tuinbouwkassen 
in de omgeving kan de bebouwde omgeving gebruik maken van verloren restwarmte 
uit deze kassen. De kwaliteiten zullen afzonderlijk worden  meegenomen in een later 
advies over het ontwerp. Mocht er in de directe omgeving een bijzondere kwaliteit 
aanwezig zijn kan de optie ‘Anders, namelijk....” worden aangevinkt, de gebruiker 
krijgt dan de mogelijkheid een tweetal overige kwaliteiten in te voeren.
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Afmetingen kavel in nieuwe situatie:
Kavelgrootte: Hier zal het aantal vierkantenmeters worden ingevoerd van de bijbe-
horende kavel. Deze afmeting wordt meegenomen voor de latere oppervlaktever-
houdingen en berekenen betreffende verhoudingen.

% Groenvoorzieningen - % Water - % Verharding - Bebouwd oppervlak: Door invoer 
van een percentage groen, water en verharding wordt beoordeeld in hoeverre de 
omgeving op een C2C-wijze wordt ingevoerd. Mocht het op dit stadium nog niet 
duidelijk zijn wordt aangeraden een te verwachten percentage in te voeren, verder 
in Tool worden mogelijkheden geboden het percentage nauwkeurig aan te passen. 
Dit is ook de reden waarom niet in vierkantenmeters maar in percentage wordt 
gerekend. 

Hoogte omgeving: Voor zoninfi ltratie en zonne- en windenergie is het belangrijk dat 
er zich geen belendende bebouwing of groen in de omgeving begeeft. Dit kan de 
opbrengst drastisch verlagen. Het is zaak om het getal in meters uit te drukken.

Afmetingen gebouw in nieuwe situatie: 
Bruto vloeroppervlak - Netto vloeroppervlak - Gebouwhoogte - Aantal bouwlagen 
- Verdiepingshoogte - Dakoppervlak - Groendak: Alle Bovenstaande vragen spreken 
voor zich maar zijn van belang in vele vervolgvragen. Als het gaat om percentages en 
afmetingen zullen zij alle worden gekoppeld aan bovenstaande afmetingen. Bijvoor-
beeld bij de uiteindelijke oppervlakte van het groendak zal het percentage bepalen 
of het al dan niet voldoende is om de voordelen uit het groendak te benutten.

Glasoppervlak - Geveloppervlak: In combinatie met de oriëntatie ten opzichte van 
het zuiden zal het glaspercentage worden berekend per gevel. Deze gegevens zullen 
vervolgens bij de zoninfi ltratie en zonwering worden meegenomen. Het betreft hier 
vanzelfsprekend de afmeting in vierkantenmeters. 

Overig:
Afbeelding toevoegen: Het is mogelijk een foto of rendering van het project in te 
voegen in het bestand. Door op de knop ‘Afbeelding toevoegen’ te klikken wordt een 
venster geopend waarin op de pc de geschikte afbeelding kan worden gezocht in 
.jpeg formaat.

Verder: In de gehele Tool staat de button ‘Verder’ om door te gaan naar de volgende 
stap.

Alles wissen: De button ‘Alles wissen’ zal alle persoonlijk ingevulde gegevens wissen 
en de Tool weer opschonen voor nieuw gebruik.
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Sustainable Service Plant
Energieverbruik:
Toegepaste energy-effi ciency: De Europese Unie heeft voor 2020 het doel gesteld 
een energie-effi ciëntie van 20% te behalen. Ook C2C spreekt over effi ciency en 
automatisch ook op gebied van energie. Ook al zou het energievraagstuk op den 
duur geen rol meer mogen spelen, wordt deze eigenschap vooralsnog meegenomen 
in het ontwerpbesluit. In het pulldownmenu kan de keuze gemaakt worden tussen 
Nee, Hoog en Zeer hoog. Slechts als de ontwerper er van overtuigd is alles aan 
deze effi ciency te gaan doen mag de optie ‘Zeer hoog’ worden gegeven. Als er wel 
rekening wordt gehouden, maar de effi ciëntie niet volledig is zal de optie ‘Hoog’ 
gemeten mogen worden. In alle overige gevallen wordt de optie ‘Nee’ aangehaald.
Deze keuze zal een effect hebben op het totale energieverbruik van het aangegeven 
type gebouw in de sheet Projectgegevens en het aantal vierkantenmeters. Bij de 
keuze ‘Zeer hoog’ zal het totale energieverbruik met 20% afnemen. In geval van 
‘Hoog’ zal een reductie van 10% in acht worden genomen. Mocht er geen energie-
effi ciëntie worden toegepast zal het geen positieve of negatieve consequenties 
hebben op het totale energieverbruik.

Toepassing van Warmte-/Koudeopslag: Wordt er gebruik gemaakt van de koude 
en warmte in de bodem met behulp van een WKO (Warmte- & Koudeopslag in de 
bodem)? Zo ja, zal het een verwachte besparing van 48.000 kWh opleveren. Daarbij 
zal de gemiddelde investeringskosten €9000,- euro bedragen. 
De verwachte besparing zal van het te verwachten energieverbruik worden 
afgetrokken. Ook zal bij de eindbeoordeling het investeringsbedrag bij de totale 
‘investering duurzame energiebronnen’ worden opgeteld.

Toepassing van een Micro WKK: Wordt er gebruik gemaakt van een Warmtekracht-
koppeling in het gebouw? Zo ja, dan zal een te verwachten energiebesparing van 
1.400 kWh opleveren. Daarbij zal de gemiddelde investeringskosten €6.500,- euro 
bedragen. 
De verwachte besparing zal van het te verwachten energieverbruik worden 
afgetrokken. Ook zal bij de eindbeoordeling het investeringsbedrag bij de totale 
‘investering duurzame energiebronnen’ worden opgeteld. 

Verticale windturbine: Er is een mogelijkheid in het pulldownmenu de meest gebruikte 
verticale urban windturbines in te voeren. Hieronder zal een opsomming worden 
gemaakt met bijbehorende energiebesparing en investeringskosten:
Type    Opbrengst Investering

Urban Turbines  5.000 kWh €12.000,-
Turby   3.500 kWh €11.500,-
Neoga   3.000 kWh €27.000,-
Windwall   6.250 kWh €28.000,-
Windside WS-4c  1.700 kWh €16.650,-

Vervolgens kan het aantal worden ingevoerd, waardoor de totale energiebesparing 
zal worden berekend en afgetrokken van het te verwachten totale energieverbruik.
Deze gegevens zullen in het vervolg worden vergeleken met de uiteindelijke keuze van 
duurzame energie. De uiteindelijke toe te passen duurzame energiebronnen zullen 
minimaal hoger moeten zijn dan het advies wat op dit moment wordt berekend.

•
•
•
•
•
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Horizontale windturbine: Er is een mogelijkheid in het pulldownmenu de meest 
gebruikte horizontale windturbines in te voeren. Hieronder zal een opsomming 
worden gemaakt met bijbehorende energiebesparing en investeringskosten:
Type    Opbrengst Investering

Provane 5   4.500 kWh 9.000,-
Vervolgens kan het aantal worden ingevoerd, waardoor de totale energiebesparing 
zal worden berekend en afgetrokken van het te verwachten totale energieverbruik.
Deze gegevens zullen in het vervolg worden vergeleken met de uiteindelijke keuze van 
duurzame energie. De uiteindelijke toe te passen duurzame energiebronnen zullen 
minimaal hoger moeten zijn dan het advies wat op dit moment wordt berekend.

Zonnepanelen:  Deze vraag stelt slechts de vraag over de oppervlakte die zal worden 
geïnstalleerd op de kavel aan zonne-energie. Vervolgens zal per vierkantenmeter een 
verwachte opbrengst van 80 kWh worden doorgerekend. De totale opbrengst in kWh 
zal worden afgetrokken van het te verwachten totale energieverbruik van de functie. 
Ook wordt de totale investeringskosten van 700,- euro per vierkante meter berekend 
en uiteindelijk opgeteld bij de totale ‘investering duurzame energiebronnen’.

Geschat jaarlijks energieverbruik voor een ...functie: Dit is een samenvatting van alle 
bovenstaande informatie. Het geschatte jaarlijks energieverbruik voor de gekozen 
functie zal worden berekend aan de hand van het bruto vloeroppervlak te verme-
nigvuldigen met het gemiddeld energieverbruik per functie. Er is een onderver-
deling gemaakt in een verwacht minimaal en maximaal energieverbruik. Hier zal 
een opsomming worden gegeven per functie en het verwacht minimaal en maximaal 
energieverbruik per vierkantenmeter gebruiksoppervlak (Senternovem 2007):
Functietype   Minimaal  Maximaal

Kantoor   44 kWh/m2  171 kWh/m2

Woonfunctie  40 kWh/m2  120 kWh/m2

Onderwijs   15 kWh/m2  50 kWh/m2

Winkel   25 kWh/m2  119 kWh/m2

Ziekenhuis   44 kWh/m2  113 kWh/m2

Verpleging   40 kWh/m2  77 kWh/m2

Door de keuze in functie zal het minimaal en maximaal energieverbruik worden 
vermenigvuldigd met het eerder ingevuld brutovloeroppervlak. Van deze berekening 
zal het aantal kWh wat duurzaam wordt opgewekt worden afgetrokken. Het is dan 
mogelijk dat het gebouw energie gaat leveren in plaats van verbruiken, wat natuurlijk 
een hoge prioriteit heeft binnen de Cradle to Cradle gedachtegang.

Waterverbruik kantoor:
Geschat jaarlijks waterverbruik voor een ...functie: Door een bekend waterverbruik 
per persoon per dag van 127,5 liter kan met behulp van het aantal gebruikers plus 
verblijfsduur in het gebouw worden berekend wat het te verwachten waterverbruik 
zal zijn. Bekend is dat 124 liter van het totaal bestempeld kan worden als grijs water 
en slechts 3,5 liter als schoon water voor voedselbereiding en drinken. Door deze 
gegevens te vermenigvuldigen ontstaat een verwachting in grijswater en schoon-
water. 
Later zullen deze gegevens worden gebruikt om het oppervlak/inhoud van de water-
zuiveringsinstallatie te berekenen en om het fi nancieel voordeel weer te geven in de 
eindscore. 

Gesloten kringloop water aanwezig: Cradle to Cradle heeft als basis de kringlopen 
te sluiten, dus ook op gebied van waterverbruik. Wanneer er decentrale waterzuive-

•

•
•
•
•
•
•
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ringsinstallatie worden geplaatst bij de nieuwe bestemming zal een onafhankelijke 
watercyclus ontstaan. Deze zal het grijswater fi lteren op een verantwoorde duurzame 
manier en de functie voorzien in voldoende water. Mocht er in het pulldownmenu 
worden gekozen voor een gesloten kringloop wordt de te verwachten inhoud/opper-
vlakte van respectievelijk een septische tank of rietveld berekend. 
Het totale grijswaterverbruik wordt voor een rietveld vermenigvuldigd met een 
omlooptijd van 4 dagen. Vervolgens wordt het vermenigvuldigd met 30 cm diepte 
wat voor een waterzuiveringrietveld gebruikelijk is, waarmee het benodigde opper-
vlakte wordt berekend.
Voor een septische tank wordt het verwachte grijswaterverbruik gedeeld door 1000 
liter per kuub, waarmee de inhoud van de tank kan worden berekend.

Gebouwkwaliteiten:
Gasverbruik: Het pulldownmenu geeft de keuze tussen het al dan niet verbruik van 
gas. De keuze is op dit moment beperkt in ‘Ja’ en ‘Nee’, er wordt (nog) geen onder-
verdeling gemaakt in gasverbruik voor verwarming, tapwater of koken. Gasverbruik 
past niet in de C2C fi losofi e. Deze vraag zal later op Gebouwniveau nauwkeuriger 
worden gesteld, maar wordt nu slechts gebruikt bij het adviseren van het Sustai-
nable Service Plant.

Warmteterugwinning op luchtvoorziening: Het pulldownmenu geeft de keuze tussen 
het al dan niet toepassen van warmteterugwinning op de luchtbehandeling. Deze 
toepassing kan de energy-effi ciency ten goede komen en past goed in de gedachte 
van een duurzaam installatiesysteem. Ook deze vraag zal in een later stadium 
nauwkeuriger worden gesteld en dient nu slechts voor het afstemmen van het 
Sustainable Service Plant.

Massa van het gebouw benut: Het pulldownmenu geeft de keuze tussen het al dan 
niet benutten van het dag- en nachtritme door nachtventilatie en gebruik te maken 
van de massa in het gebouw. De keuze kan ook hier gemaakt worden tussen ‘Ja’ 
als het dag- & nachtritme wordt benut en ‘Nee’ als er geen voordeel mee wordt 
geboekt. Ook deze vraag zal in een later stadium nauwkeuriger worden gesteld en 
dient nu slechts voor het afstemmen van het Sustainable Service Plant.

Flexibel installatieconcept: Het pulldownmenu geeft de keuze tussen het al dan 
niet toepassen van een fl exibel installatieconcept. De keuze kan ook hier gemaakt 
worden tussen ‘Ja’ als op voorhand rekening wordt gehouden met een functiewis-
seling en ‘Nee’ als er geen rekening mee wordt gehouden. Ook deze vraag zal in een 
later stadium nauwkeuriger worden gesteld en dient nu slechts voor het afstemmen 
van het Sustainable Service Plant.

Dierenhuisvesting: Het pulldownmenu geeft de keuze tussen het al dan niet toepassen 
van voorzieningen voor dierenhuisvesting. De keuze kan ook hier gemaakt worden 
tussen ‘Ja’ als er voldoende en geschikte voorzieningen worden getroffen en ‘Nee’ 
als er geen rekening met de aanwezige dierenpopulatie wordt gehouden. Ook deze 
vraag zal in een later stadium nauwkeuriger worden gesteld en dient nu slechts voor 
het afstemmen van het Sustainable Service Plant.
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Advies Sustainable Service Plant
Advies gesloten energiecyclus - Advies duurzame toepassingen:
In deze boxes staan enkele adviezen welke opgevolgd dienen te worden om een 
Cradle to Cradle gebouw te creëren. Per advies kan via de button ‘Klik’ direct naar 
de desbetreffende vraag worden teruggekeerd. Wanneer de eigenschap verbeterd 
wordt uitgevoerd zal het advies verdwijnen. Alle ingevoerde gegevens zullen samen 
leiden tot een Sustainable Service Plant.

Advies voor grijswaterfi ltering:
Zoals eerder staat vermeld wordt aan de hand van het waterverbruik per persoon 
per dag een berekening gemaakt voor het totale grijs- en schoonwater verbruik 
bij de desbetreffende functie. In deze box vindt de ontwerper een tweetal richt-
lijnen aan die gebruikt kunnen worden bij het ontwerp. Zowel voor een septische 
tank als een rietveld zijn de minimale afmetingen aangegeven om het waterverbruik 
voldoende op te vangen. 

Advies voor materiaalgebruik:
Doordat in de eerste sheet ‘Projectgegevens’ de button naar het Bestaand Materi-
aalniveau is benut wordt in deze box berekend wat de materiaal hoeveelheden zijn. 
Zodoende weet de ontwerper wat er voorhanden is en kan hij/zij zich beraden om 
deze bewust opnieuw te benutten. 
Als er geen hoeveelheden zijn ingevoerd in de sheet ‘bestaande materialen’ zullen 
ook geen bedragen of hoeveelheden worden weergegeven.
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Omgevingsniveau
Faunavoorzieningen:
Oppervlakteverhouding groen/overig: Deze eigenschap geeft als optie de opper-
vlakteverhouding welke in de allereerste sheet is ingevoerd weer. Mocht deze zijn 
veranderd of meer zijn gespecifi ceerd kan de keuze ‘Anders, namelijk:...’ worden 
gekozen. Er verschijnt een lege cel waarin de nieuwe en exacte oppervlakte kan 
worden ingevoerd. 
De keuze zal direct worden doorgerekend in het waardekader. Achter de vraag 
bevindt zich een cel welke rood, oranje en groen kan opkleuren. Dit zal vervolgens 
achter elke eigenschap verschijnen. De kleur zal een indicatie geven naar gelang het 
voldoet aan de Cradle to Cradle fi losofi e. De exacte waardering per categorie zal in 
het volgende hoofdstuk ‘Waardekader’ nader worden toegelicht. 

Authentieke fl ora: Bij de keuze voor authentieke fl ora kan de keuze gemaakt worden 
tussen ‘Hoog’, ‘Gemiddeld’, ‘Laag’ en ‘Nee’. Afhankelijk of de fl ora welke aanwezig is 
op de kavel authentiek is wordt een gefundeerde keuze gemaakt. 

Type Bestrating: Ook over de bestrating zal goed moeten worden nagedacht. Wat is 
de beste en duurzaamste afwerking voor de verharding van het terrein. De meest 
voorkomende mogelijkheden zijn opgenomen in een pulldownmenu en zijn in onwil-
lekeurige volgorde: Schelpen, Houtsnippers, Grind, Cementgebonden, Bankirai, 
Asfalt, Klinkers of Gerecycled puin. Afhankelijk van de keuze zal dit worden uitge-
drukt in een waarde in het waardekader en als indicatie de cel in de bijhorende kleur 
veranderen.

Diversiteit landschap: Een andere prioriteit is de diversiteit van het landschap rondom 
de bebouwing. Een grote variëteit aan bomen en struiken biedt huisvesting voor 
meerdere diersoorten, maar zal ook het gebied voor de omwonende aantrekkelijker 
maken. Er kan in de Tool worden gekozen tussen een ‘Hoog’, ‘Gemiddeld’ of ‘Laag’ 
divers landschap.

Culturele historie: Een volgend belangrijk Cradle to Cradle  aspect is het behouden 
en benutten van de culturele historie. Dit geldt ook voor de historie in het gebied of 
kavel rondom de bebouwing. Belangrijke groenvoorzieningen mogen niet ten kosten 
gaan van nieuwbouw. In de keuze weerslaat ‘Hoog’ op het feit dat optimaal rekening 
wordt gehouden met de bestaande culturele historie, ‘Gemiddeld’ zal de belang-
rijkste elementen in ere houden en ‘Laag’ zal bijna geen rekening houden met de 
plaatsgevonden historie op het terrein.

Afstemming op bestaande omgeving: Het nieuw aan te planten gebied moet volgens 
Braungart en McDonough passen in haar omgeving. Een palmboom hoort niet op 
Nederlands grondgebied en zal dan ook niet passen in de omgeving. Dit heeft zowel 
te maken met de bestaande omgeving als de culturele historie van het terrein. De 
optie ‘Hoog’ betekend dat er optimaal rekening wordt gehouden met het inpassen 
van de fauna in haar omgeving, ‘Gemiddeld’ zal zich ook inpassen maar met een 
enkele uitzondering en ‘Laag’ houdt geen enkele rekening met haar omgeving en er 
zal slechts worden gekeken uit esthetisch oogpunt.

Realisatie omgeving: Bij het realiseren van een nieuwe (her)bestemming wordt 
vaak afbreuk gedaan op de omgeving. Om de bestaande fl ora en fauna zo optimaal 
mogelijk te behouden zal ook in de uitvoeringsperiode rekening met de omgeving 
gehouden dienen te worden. Wanneer ‘Hoog’ wordt gekozen zal men vrijwel geen 
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afbreuk doen op de omgeving, bij ‘Gemiddeld’ zullen enkele niet te ontkomen 
concessies gemaakt moeten worden en bij de keuze ‘Laag’ heeft men geen enkel 
belang bij het behouden van de bestaande omgeving.

CO
2
-compensatie:

Aantal bomen & soorten: Door op de button ‘Vul in’ te klikken zult u worden doorge-
linkt naar een externe sheet ‘Boomsoort’ met betrekking tot de soort en aantal 
bomen die te vinden zijn op de kavel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bomen 
in een plantsoen, in bebouwd gebied, in buitengebied, locatie onbekend of plant-
wijze en locatie onbekend. Vervolgens zal het programma zelf het aantal kilogram 
CO

2
 berekenen en uiteindelijk benutten in de eindscore waar de CO

2
 uitstoot wordt 

berekend.

Grasoppervlak: In een eerder stadium is het percentage groenvoorziening ingevoerd, 
nu wordt er specifi eker gevraagd naar het aantal vierkante meters gras op de kavel. 
Dit is dus exclusief het aantal vierkantenmeters groendak. Het grasoppervlak wordt 
vervolgens in combinatie met de boomsoorten gebruikt om de CO

2
-uitstoot te 

berekenen. Gras reduceert gemiddeld 2 kg CO
2
 per vierkantenmeter gras. 

Watervoorzieningen:
Grijswatersysteem: Om te voorzien in grijswater zal een het water gezuiverd moeten 
worden. Dit kan geschieden ‘Intern’ het terrein, waarbij slechts voor eigen gebruik 
het water wordt opgevangen en gefi lterd. Maar soms is het ook aantrekkelijk om een 
‘Algemeen’ grijswatersysteem te benutten waarbij collectief water wordt opgevangen 
en gefi lterd. De laatste optie ‘Geen’ wordt gekozen wanneer geen van beide wordt 
toegepast. 

Waterzuiveringsinstallatie: De wijze van zuiveren kan op diverse manieren. De Tool 
maakt onderscheid in een ‘Biologische’ en ‘Chemische’ manier van zuiveren. Aan de 
gebruiker wordt overgedragen in welke klasse zijn methode toebehoord. Wanneer 
geen van beide aan de orde is zal de optie ‘Geen’ moeten worden ingevoerd.

Regenwateropvang: De volgende eigenschap stelt de vraag of de neerslag die valt 
wordt opgevangen. In de eerste sheet ‘Projectgegevens’ wordt aan de hand van de 
ingevoerde provincie de te verwachten neerslag berekend. Bij het opvangen van het 
regenwater kan in dorre tijden bijvoorbeeld de omgeving worden besproeid of kan 
het een buffer vormen voor het grijswatersysteem. De eenvoudige keuze tussen ‘Ja’ 
en ‘Nee’ kan worden gemaakt.

Algemene Watervoorziening: Ondanks dat er al eventueel een extern grijswatersy-
steem aanwezig is op de kavel wordt een specifi eke vraag gesteld over een aanwezige 
watervoorziening. Deze is expliciet bestemd voor het huisvesten van vissen, eenden 
en ander waterleven. Ook hier is de eenvoudige keuze tussen ‘Ja’ en ‘Nee’  van 
toepassing.

Type waterzuivering: Hier wordt de defi nitieve keuze gemaakt in de wijze van water-
zuivering. Zoals al eerder aangehaald kan worden gekozen tussen een septische tank 
en een rietveld. Hierna verschijnt bij de keuze van een septische tank de gekozen 
afmeting in kubiekemeter. In geval van een rietveld verschijnt een cel voor het 
invoeren van het aantal vierkantenmeters. Wanneer geen van beide van toepassing 
zijn wordt niets ingevuld. 
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Duurzame energiebronnen:
Zonne-energie: Deze eigenschap zal specifi ek vragen naar het te installeren opper-
vlakte zonnecellen op de kavel. Eerder in de sheet Sustainable Service Plant is al een 
richtlijn gegeven over de oppervlakte, nu is het zaak dit vooraf ingestelde oppervlakte 
ook minimaal te behalen. De gegevens, welke terug te vinden zijn bij het hoofdstuk 
Sustainable Service Plant - zonnepanelen, zullen worden meegenomen in de totale 
energieopbrengst en verbruik van het gebouw. Ook worden de gegevens meege-
nomen in de berekening voor de totale ‘investering duurzame energiebronnen’ en 
‘kosten/opbrengst energieverbruik’. 

Windenergie: Er is een mogelijkheid in het pulldownmenu de meest gebruikte 
windturbines in te voeren. Hieronder zal een opsomming worden gemaakt met 
bijbehorende energiebesparing en investeringskosten:
Type    Opbrengst Investering

Urban Turbines  5.000 kWh €12.000,-
Turby   3.500 kWh €11.500,-
Neoga   3.000 kWh €27.000,-
Windwall   6.250 kWh €28.000,-
Windside WS-4c  1.700 kWh €16.650,-
Provane 5   4.500 kWh €9.000,-

Vervolgens kan het aantal worden ingevoerd, waardoor de totale energiebesparing 
zal worden berekend en afgetrokken van het te verwachten totale energieverbruik.
Ook worden de gegevens meegenomen in de berekening voor de totale ‘investering 
duurzame energiebronnen’ en ‘kosten/opbrengst energieverbruik’. 

Warmte- & Koudeopslag: Wordt er gebruik gemaakt van de koude en warmte in de 
bodem met behulp van een WKO (Warmte- & Koudeopslag in de bodem)? Zo ja, zal 
het een verwachte besparing van 48.000 kWh opleveren. Daarbij zal de gemiddelde 
investeringskosten €9000,- euro bedragen. 
De verwachte besparing zal van het te verwachten energieverbruik worden 
afgetrokken. Ook zal bij de eindbeoordeling het investeringsbedrag bij de totale 
‘investering duurzame energiebronnen’ worden opgeteld en bij de ‘kosten/opbrengst 
energieverbruik’ worden meegerekend.

Overig:
Creëren dierenhuisvesting: Het pulldownmenu geeft de keuze tussen het al dan niet 
toepassen van voorzieningen voor dierenhuisvesting. De keuze kan ook hier gemaakt 
worden tussen ‘Ja’ als er voldoende en geschikte voorzieningen worden getroffen en 
‘Nee’ als er geen rekening met de aanwezige dierenpopulatie wordt gehouden. Uit 
deze vraag zal een direct advies rollen wanneer er geen rekening wordt gehouden 
met de (potentiële) aanwezige dierenpopulatie. Zo kunnen er vogelkasten, bijen-
korven, vleermuiskelders of overige voorzieningen worden getroffen. Het levert 
eveneens een sociaal pluspunt voor de eindgebruiker.

Bovengrondse parkeergelegenheden: De eigenschap vraagt naar het aantal parkeer-
plaatsen welke op de kavel zijn of worden gerealiseerd. Hiervoor wordt de geëiste 
afmeting 2,5 x 5 meter aangehouden als minimaal. Het aantal parkeerplaatsen zorgt 
voor een grote afname van de oppervlakteverhouding groen op de kavel en heeft 
daarom bij een overmaat nadelige gevolgen. Wanneer deze overmaat niet terug te 
dringen is kan gezocht worden naar een andere oplossing als een parkeerkelder of 
dubbel ruimtegebruik. De vraag zal direct leiden tot een advies bovenstaande op te 
volgen.

•
•
•
•
•
•
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Vervuiling in omgeving: Hier zullen een aantal checkboxes aangevinkt kunnen 
worden om de aanwezige vervuiling in te voeren. Uiteraard zal de gebruiker niet 
snel erkennen dat hij/zij te maken heeft met ernstige vervuiling op een laat stadium. 
Door het vroegtijdig te melden en erkennen kan iets aan deze verontreiniging 
worden gedaan. De checkboxes zullen direct leiden tot een (dringend) advies als ze 
niet worden opgelost in het verder verloop van niveaus.

Benutten omgevingskwaliteiten:
Hier zullen een aantal checkboxes aangevinkt kunnen worden om de aanwezige 
omgevingskwaliteiten in te voeren. Deze zullen worden vergeleken met de ingevoerde 
gegevens op de eerste sheet ‘Projectgegevens’. Wanneer er omgevingskwaliteiten 
ontbreken, bestaat er een mogelijkheid deze onder de checkbox ‘Anders, namelijk:...’ 
in te voeren. Later zal een positief advies worden gegeven deze kwaliteiten optimaal 
te benutten.
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“...80 Procent van wat je nodig hebt voor de 
bouw zou uit de lokale omgeving mo2 en 
komen. Dat geldt voor de t  ̀ ale bouwpro-
ductie, van de bouwmaterialen t  ̀  en m2  de 
energieproductie en de voedselvoorziening....“
   
     (George Witteveen)
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Gebouwniveau
Constructie:
Verdiepingshoogte: De eerste eigenschap wordt gegenereerd uit eerder ingevoerde 
gegevens in de sheet ‘Projectgegevens’. Door de minimaal gestelde verdiepings-
hoogte, die 2.6 meter bedraagt, af te trekken van de ingevoerde verdiepingshoogte 
van het ontwerp ontstaat een overmaat. Vanuit Cradle to Cradle wordt gesteld dat 
het gebouw fl exibel moet zijn in gebruiker, ook na een functiewisseling. Door een 
constructieve overmaat ontstaan extra mogelijkheden deze functiewisseling te bevor-
deren. Een minimale overmaat van 40 centimeter is gesteld. Wanneer de verdie-
pingshoogte in de loop van het ontwerp is aangepast kan via de button ‘Pas aan’ de 
opgegeven verdiepingshoogte worden aangepast. Gegevens zullen direct worden 
meegenomen in de eindbeoordeling.

Constructieprincipe: Deze eigenschap zal vragen naar het constructieprincipe in 
het gebouw. Het drietal opties zijn respectievelijk ‘Dragende wanden’, ‘Wanden & 
kolommen’ en ‘Kolommen’. De drie opties spreken voor zich en bepalen in hoge mate 
de fl exibiliteit van het gebouw. Gegevens zullen direct worden meegenomen in de 
eindbeoordeling.

Constructieve overcapaciteit: Deze eigenschap stelt de vraag of op voorhand een 
constructieve overcapaciteit is gegenereerd in het gebouw. De optie ‘Hoog’ bevat 
een duidelijk overcapaciteit op gebied van belastingen. De tweede optie ‘Gemiddeld’ 
bevat een gelijke capaciteit als de te verwachten belasting. De derde en laatste optie 
‘Laag’ zal onder de geëiste constructieve capaciteit zitten, waar dus in het vervolg 
aandachtig naar moet worden gekeken. Gegevens zullen direct worden meege-
nomen in de eindbeoordeling.

Gebouwschil:
Dubbele huidfaçade: Een dubbele huidfaçade kan positieve eigenschappen hebben 
zoals voor onder andere oververhitting, geluidsoverlast of frisse luchtaanvoer in het 
gebouw. In enkele gevallen zal een dubbele façade niet volledig om het gebouw 
worden uitgevoerd. Vandaar de opties ‘Volledig’, ‘Zonbelaste gevels’ en ‘Geen’. 

Glaspercentage Noord - Oost - Zuid - West: De eigenschap wordt gegenereerd uit 
eerder ingevoerde gegevens in de sheet ‘Projectgegevens’. Bij invoer van de opper-
vlakte gevel en glasoppervlak is het glaspercentage berekend. Vooral 100 procent 
glas op het Noorden en Zuiden heeft negatieve gevolgen. In het noorden ontstaat 
overtollige warmteafdracht, terwijl in het zuiden een oververhitting kan optreden. 
In geval van te weinig glas kan het zonlicht worden tegengehouden en zal de Tool 
nadrukkelijk aanbevelen het glaspercentage te vergroten. Mocht het percentage in 
de loop van de ontwerpfase zijn aangepast kan via de button ‘Pas aan’ het glas- of 
geveloppervlak worden aangepast. Het glasoppervlak op Zuid en Noord zal mee 
worden genomen in de C2C berekening. 

Locatie zonwering: Het gebruik van zonwering wordt gedeeltelijk aanbevolen vanuit de 
Cradle to Cradle gedachte. Er zijn diverse mogelijkheden die geen nadere toelichting 
verschaffen welke hier in willekeurige volgorde worden opgesomd: ‘Extern’, ‘Tussen’, 
‘Intern’, ‘Print’ en ‘Geen’. In geval dat de optie ‘Tussen’ wordt gekozen zal automatisch 
de optie dubbele huidfaçade zijn aangevinkt. Een print is het gedeeltelijk beplakken 
van de transparante gevel met een bepaald motief. 



56

EPC (Energiepresetatiecoëffi cient): Ondanks dat de Cradle to Cradle fi losofi e niet 
garant staat voor de EPC berekening wordt hij vooralsnog meegenomen in deze 
berekening als indicatiegetal en niet als gestelde eis. Braungart en McDonough 
zien de EPC eis als nadelig omdat het inpakken en verdichten van het gebouw als 
negatief wordt ervaren in de C2C gedachte. Vooralsnog zullen de opties ‘<0,8’, ‘0,8-
1,0’, ‘1,0-1,2’ en ‘>1,2’ worden meegenomen en direct worden meegenomen in de 
eindbeoordeling.

Oppervlakte vegetatiedak: Allereerst wordt gevraagd naar de oppervlakteverhouding 
op het dak tussen groendak en geen groendak. De aanwezige opties spreken voor 
zich en zullen geen verdere toelichting nodig hebben. Wanneer de verhouding 
groter is dan 25 procent zal een tweede vraag worden gesteld betreffende het Soort 
vegetatiedak. Deze vraag bevat de meest voorkomende vegetatiesoorten, te weten: 
‘Sedum’, ‘Gras’, ‘Mos’, ‘Kruiden wortelen’ en ‘Bomen en Struiken’. C2C geeft zijn 
voorkeur aan de opties Sedum en Bomen & Struiken als het gaat om een vegeta-
tiedak. De hoeveelheid en soort vegetatie zal dus een belangrijke rol spelen in de 
uiteindelijke C2C-eindscore.

Reductie in Gas, Water & Licht:
Warmteterugwinning: Zoals al in een eerder stadium is gevraagd wordt hier de 
uiteindelijke keuze bevestigd betreffende het gebruik van warmteterugwinning. Een 
eenvoudige keuze tussen de opties ‘Ja’ en ‘Nee’. Volgens de C2C gedachte is warmte-
terugwinning een bijna vereiste en zal daarom ook worden meegenomen in de C2C-
eindscore.

Benutten zonlicht voor verwarming: Het verwarmen van interne ruimtes met gratis 
zonlicht is een must binnen de Cradle to Cradle gedachte. Naast de gevraagde oriën-
tatie zal nu een specifi eke vraag worden gesteld over de verwarming van de ruimtes 
met zonlicht. De opties ‘Hoog’, ‘Gemiddeld’ en ‘Laag’ spreken voor zich en bepalen in 
hoeverre de ontwerper deze gratis energie benut. De eigenschap zal direct worden 
meegenomen in de C2C-berekening.

Wijze van gasconsumptie: De volgende vraag is ook een vervolg op een eerder 
gestelde vraag betreffende de gasconsumptie. Nu zal echter duidelijk zijn in welke 
hoeveelheid gas wordt geconsumeerd. De optie ‘Ja’ omvat het verwarmen van de 
ruimten, tapwater met gas en het gebruik van gas bij het koken. De volgende opties 
spreken voor zich en worden slechts gebruikt bij het ‘Koken’, ‘Warm tapwater’ en 
‘Koken & Warm tapwater’. De laatste optie ‘Nee’ zal moeten worden gekozen als 
geen van bovenstaande aan de orde is, de ultieme Cradle to Cradle gedacht.

Wijze van koelen: Er bestaan een aantal mogelijkheden voor het koelen van de 
ruimten. Cradle to Cradle pleit voor ‘Volledig natuurlijk’, maar ook combinaties zijn 
mogelijk (welke minder C2C bewust zijn) en zijn in te voeren door ‘Natuurlijk & 
Mechanisch’ of ‘Volledig mechanisch’ in te voeren. 

Wijze van ventileren: Volgens de C2C gedachte is de wijze van ventileren een belang-
rijke ontwerpregel. Ook hier geldt dat ‘Volledig natuurlijk’ de voorkeur verkrijgt. De 
overige opties zijn ‘Volledig mechanisch’, ‘Mechanische aanvoer/Natuurlijke afvoer’ 
en ‘Natuurlijke aanvoer/Mechanische afvoer’ welke alle voorzich spreken. De keuze 
zal een direct gevolg hebben op de totale C2C-eindscore.
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Lagetemperatuursysteem aanwezig: Het toepassen van een lagetemperatuursy-
steem kan ook positieve gevolgen hebben op het totale energieverbruik maar is niet 
per direct C2C. Omdat hij toch niet mag ontbreken is gekozen voor een eenvoudige 
keuze tussen ‘Ja’ en ‘Nee’. De keuze zal vervolgens een kleine invloed hebben op de 
totaalscore.

Gebruik van de gebouwmassa:  Ook dit is een vraag welke eerder is gesteld maar 
welke nu specifi ek en defi nitief wordt gesteld. Het optimaal benutten van de massa 
in het gebouw en het gebruik van nachtventilatie wordt volgens de Cradle to Cradle 
literatuur gezien als noodzakelijk. Door de eenvoudige opties ‘Ja’ en ‘Nee’ kan deze 
worden berekend in de C2C-score. 

Waterbesparing: Er zijn diverse mogelijkheden om het waterverbruik te reduceren, 
denk aan waterbesparende douchekoppen, kranen of toiletten. Worden deze in het 
gehele gebouw toegepast kan gekozen worden voor de optie ‘Ja’, zo niet wordt de 
keuze ‘Nee’ ingevoerd.

Reductie rioolbelasting: Deze vraag kan gedeeltelijk worden vergeleken met boven-
staande maar wordt expliciet gevraagd in verband met het eveneens toepassen van 
een grijswatersysteem. Zodoende wordt de ontwerper extra bewust van het nut 
van een grijswatersysteem en (schoon)waterbesparing. Vandaar ook de eenvoudige 
opties ‘Ja’ en ‘Nee’. 

CO
2
-neutraal: Een vereiste uit de C2C gedachte is het ontwerpen van een geheel 

CO
2
-neutraal gebouw. Deze vraag zal drie opties geven, te weten ‘Afgifte>Opname’, 

‘Afgifte=Opname’ of ‘Opname<Afgifte’. Op het einde van Tool zal een afzonder-
lijke berekening worden gemaakt van de CO

2
-uitstoot van het gebouw en het hier 

ingevoerde worden gecontroleerd.

Morfologie:
Kwaliteit van atrium / vide: Een atrium / vide heeft vele voordelen, ook binnen de C2C 
gedachte. Zo kan het niet alleen een ‘Technisch doel’ hebben voor het opwekken van 
natuurlijke trek binnen het gebouw, maar ook heeft het een mogelijk ‘Praktisch doel’ 
voor de sociale eigenschappen die worden gecreëerd in een gebouw. De optimale 
situatie is een ‘combinatie’  van beide bovenstaande. De eigenschappen hebben een 
directe vertaling in de C2C-eindbeoordeling.

Hoeveelheid zonlicht infi ltratie: Een volgende C2C eigenschap is het laten infi ltreren 
van zonlicht. Door bijvoorbeeld een vloerafwerking welke extra refl ecterend is of 
een bepaalde lichtkoof voor een verdere infi ltratie van het zonlicht in de ruimte. De 
keuzemogelijkheden zijn ‘Hoog’, ‘Gemiddeld’ en ‘Laag’ en zal direct worden meege-
nomen in de C2C-beoordeling.

Flexibel installatieconcept: Buiten de eis dat de constructie van het gebouw fl exibel is 
en er een overmaat moet zijn gegenereerd ontstaat er ook een specifi eke vraag over 
het installatieconcept. In hoeverre is nagedacht over een mogelijke verschuiving van 
de installaties na een functiewisseling. De keuzemogelijkheden zijn ook hier ‘Hoog’, 
‘Gemiddeld’ en ‘Laag’. 

Levensduur inbouw c.q. gebouw: C2C heeft te maken met doorlopende cyclussen, 
ook op gebied van materiaal- en elementniveau. Vandaar wordt ook rekening 
gehouden met de levensduur van het gebouw en de daarbij horende inbouw. Is de 
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levensduur van de inbouw ‘Langer’, ‘Sluitend’ of ‘Korter’ dan de levensduur van de 
functie. Het is een optie om de levensduur van de inbouw exact te laten stroken met 
de functie.

Reiniging ruimte: Het gebruiken en uitvoeren van reinigingsmethoden kan schade-
lijke gevolgen hebben. Daarom wordt de vraag gesteld of de ruimte vooraf afgestemd 
is  op de reiniging., Zo ja, kan dit ‘Eenvoudig’, ‘Normaal’ of ‘Moeilijk’. Dit zal lijden tot 
een eventueel advies op een later stadium, maar heeft geen hoge prioriteit.

Flexibiliteit van de ruimten: De ruimteverdeling in het gebouw kan het toelaten 
ruimten op meerdere manier in te vullen. Op deze manier zullen de vierkantenmeters 
op een meervoudige manier worden gebruikt. De optie ‘Hoog’ is bestemd voor een 
geheel open verdieping die op alle mogelijke manieren kan worden ingedeeld met 
fl exibele wanden of objecten. De optie ‘Gemiddeld’ biedt ruimten in het gebouw 
aan die zijn bestemd voor wisselingen, maar in combinatie met vaste gereserveerde 
ruimten die niet fl exibel zijn in het gebruik. Bij de laatste optie ‘Laag’ zullen ruimten 
vooraf zijn ontworpen voor een bepaald doeleinde en het in de gebruiksfase niet 
toelaten eenvoudig te wijzigen.

Meervoudig grondgebruik: Het gebruik van de footprint van de kavel kan op meerdere 
malen worden benut. Een Cradle to Cradle gedachte is het meermalig gebruiken van 
de footprint door ruimtes te integreren. Bijvoorbeeld een parkeergarage onder of 
bovenop de functie. De keuze zou dan ‘Dubbel’ bedragen, maar bij meerdere samen-
voegingen kan worden gekozen voor de optie ‘Meer’. Wordt geen van beide gedaan 
is ‘Enkel’ de keuzemogelijkheid. De uitkomst wordt direct meegenomen in de C2C-
eindbeoordeling.

Gezond- en Veiligheid:
Onderlinge connectie/zichlijnen: Niet alleen door een atrium toe te passen kunnen 
onderlinge zichtlijnen worden gecreëerd, ook door transparante scheidingswanden 
of vloerdelen kunnen zichtlijnen worden gecreëerd. Zodoende zijn de opties ‘Hoog’, 
‘Gemiddeld’ en ‘Laag’ de keuzemogelijkheden en hebben directe weerslag op de 
C2C-eindbeoordeling omdat ze ook een sociale factor in zich hebben.

Mogelijkheden zicht naar buiten: Een volgende belangrijke sociale factor is het zicht 
naar buiten en het ervaren van licht en omstandigheden die zich buiten afspelen. 
Ook hier kan worden gekozen uit ‘Hoog’, ‘Gemiddeld’ of ‘Laag’ en heeft het zijn 
weerslag op de totale C2C-beoordeling.

Luchtkwaliteit: Een volgende belangrijke sociale factor is de luchtkwaliteit in het 
gebouw. Ook hier kan worden gekozen uit ‘Hoog’, ‘Gemiddeld’ of ‘Laag’ en heeft het 
zijn weerslag op de totale C2C-beoordeling.

Ramen te openen: Een volgende belangrijke sociale factor is het feit of ramen op 
werkplek niveau kunnen worden geopend. Hier kan eenvoudig worden gekozen uit 
de opties ‘Ja’ of ‘Nee’ en heeft het zijn weerslag op de totale C2C-beoordeling.

Kwaliteiten individueel regelbaar: Een volgende belangrijke sociale factor is het 
feit of het binnenklimaat of andere kwaliteiten individueel te regelen zijn. Hier kan 
eenvoudig worden gekozen uit de opties ‘Ja’ of ‘Nee’, maar zal het slechts een advise-
rende prioriteit hebben.
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Hoeveelheid groen binnen: Een laatste belangrijke sociale factor op gebouwniveau is 
het feit of er groen aanwezig is op de verblijfsvloer. Ook hier kan worden gekozen uit 
‘Hoog’, ‘Gemiddeld’ of ‘Laag’, maar heeft het slechts een adviserende prioriteit.
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Elementniveau
Op elementniveau worden de diverse standaardelementen die terug te vinden zijn 
op gebouwniveau getest op Cradle to Cradle. In totaal zijn er vier belangrijke hoofd-
elementen, te weten de nieuwe vloer, gevel (open delen), gevel (dichte delen) en de 
binnenwand. De vragen per onderdeel zijn identiek, de beoordeling kan verschillen 
afhankelijk van de ingevoerde hoeveelheden en kwaliteiten van de eigenschappen. 
Rechtsboven elke box staat een cel waar de hoeveelheid kan worden ingevoerd, 
waaraan automatisch wordt de verdeling berekend. Alle vragen die per element 
worden gesteld worden automatisch doorgevoerd naar de totale C2C-totaalscore. 
Duidelijk mag zijn dat nieuw in te voeren elementen en materialen volledig moeten 
voldoen aan de C2C fi losofi e en geen schadelijke gevolgen mogen hebben bij de 
volgende levensfase. MBDC heeft een Cradle to Cradle certifi cering ontwikkeld voor 
bouwmaterialen. In combinatie met het nog ontbreken van verantwoorde bouwma-
terialen is de Tool (nog) niet ontwikkeld voor het testen van pure C2C-materialen, 
maar zal het de belangrijke eigenschappen testen op zowel element als materiaal-
niveau.

Nieuw element:
Zuiver bio- of technosfeer: De eerste vraag die wordt gesteld op elementniveau is 
de eigenschap of het element volledig in de ‘Biosfeer’ of ‘Technosfeer’ kan worden 
berekend of het een ‘Combinatie’ omvat. 

Afwerking: De afwerking van het element is ook een belangrijke eigenschap. De 
keuze ‘Biologisch’, ‘Verwijderbaar’ of ‘Geen’ zijn (gematigd) positief op gebied van 
Cradle to Cradle. Een nadelige keuze welke ‘Milieubelastend’ is zal negatief worden 
beoordeeld.

Volgende levenscyclus bekend: Een belangrijke eigenschap binnen C2C is de vraag of 
de volgende levenscyclus bekend is. Pas als die bekend is weet men wat de gevolgen 
zijn en of ze al dan niet nadelige effecten heeft. Vandaar kan ook de eenvoudige 
vraag worden gesteld met de opties ‘Ja’ en ‘Nee’. Zo ja, ontstaat een cel waar deze 
volgende levenscyclus moet worden ingevoerd. 

Lokale grondstoffen: Voor de productie van alle materialen en het uiteindelijke 
element zijn bepaalde grondstoffen nodig. Deze eigenschap bekijkt of er nadruk-
kelijk is gekeken naar de mogelijkheden met materialen en/of elementen uit de 
directe omgeving. De onderverdeling is gemaakt uit de opties ‘<50 km’, ‘50-100 km’ 
en ‘>100 km’. 

Transport: Ditzelfde geldt voor het transport van de materialen of volledige elementen 
naar de bouwplaats. Ook hier is de onderverdeling gemaakt tussen de opties ‘<50 km’, 
‘50-100 km’ en ‘>100 km’. Maar daarbij wordt nog een vraag gesteld op welke wijze 
deze worden afgeleverd. Geschiedt dit met behulp van een ‘Vrachtwagen’, ‘Schip’ 
of per ‘Trein’. Vervolgens zullen deze kilometers per type vervoersmiddel worden 
vermenigvuldigd met de CO

2
 uitstoot. Hiervoor worden het aantal kg CO

2
 vermenig-

vuldigd met het aantal kilometers en zijn de volgende waarden aangeduid:
Vervoersmiddel    CO

2
/km

Trein    0,06 kg
Schip    0,15 kg
Vrachtwagen    0,88 kg

Prefabricage: Een voordeel van prefabricage in de fabriek is volgens Cradle to Cradle 

•
•
•
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het verminderen van het afvalprobleem. In de fabriek kan veel minder vervuilend 
worden gewerkt en heeft men minder afvalproducten. Mocht het hele element 
worden geprefabriceerd wordt de optie ‘Ja’ aangevinkt, anders ‘Gedeeltelijk’ of ‘Nee’ 
bij geen enkele prefabricage.

Demontabel: Als laatste eigenschap wordt de vraag gesteld of het element demon-
tabel is. Het element moet of kan bij zijn volgende levenscyclus worden gedemon-
teerd zodat materialen opnieuw kunnen worden ingezet in de technosfeer. Een 
element kan geheel worden gedemonteerd geeft de optie ‘Ja’ weer, ‘Gedeeltelijk’ of 
‘Nee’ bij een klein of geen enkel percentage demontabele materialen.
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Materiaalniveau:
Op materiaalniveau worden per materiaalsoort gerelateerde Cradle to Cradle-vragen 
gesteld om het nieuw te gebruiken materiaal te toetsen. Deze overall-vragen zijn 
voor alle materiaalsoorten gelijk en zullen hieronder worden toegelicht. In totaal is 
het mogelijk de nieuwe materialen in vijf categorieën onder te verdelen, te weten: 
Nieuw Beton, Staal, Steen, Openingen en Overig. Per categorie wordt eerst de 
hoeveelheid bepaald aan nieuw in te brengen materialen. Per categorie variëren de 
vragen om tot deze totale hoeveelheid te komen. Uiteindelijk wordt aan de hand van 
de hoeveelheden een onderverdeling gemaakt in mate van belangrijkheid.
Maar voordat alle nieuwe materialen worden ingevoerd is een box gereserveerd voor 
de invoer ‘Hergebruik bestaande materialen’. Bij het advies Sustainable Service Plant 
is een indicatie gegeven over de hoeveelheid aanwezige materialen op de kavel. Er 
wordt nu eerst gevraagd naar de hoeveelheden die van deze materialen worden 
teruggebracht in de nieuwe bestemming. Bij hergebruik worden dezelfde catego-
rieën aangehouden als bij de nieuw in te brengen elementen.

Overall nieuw materiaal:
C2C-certifi cering: MBDC heeft een eigen certifi cering/methodiek op materiaal-
niveau om de materialen in een bepaalde categorie te plaatsen (MBDC 2008). De 
onderverdeling binnen deze C2C-methodiek bestaat uit een ‘Basic’, ‘Silver’, ‘Gold’ en 
‘Platinum’ waardering. Verderop in dit verslag staat de huidige lijst met gewaardeerde 
materialen vermeld (blz. 80). Het is zaak om bij een C2C gebouw de materialen die 
worden gebruikt optimaal C2C worden uitgevoerd.

Zuiver bio- of technosfeer: De tweede belangrijke vraag die wordt gesteld beoor-
deeld of het materiaal bij ‘Volledig Biosfeer’ of ‘Volledig Technosfeer’ kan worden 
gerekend. Mocht dit beide niet het geval zijn bestaat er de optie ‘Combinatie’. Bij 
laatstgenoemde is het minimaal zaak dat het geheel demontabel/te scheiden is.  

Afwerking: De afwerking van het materiaal is de volgende belangrijke eigenschap. 
De keuze ‘Biologisch’, ‘Verwijderbaar’ of ‘Geen’ zijn gematigd positief op gebied van 
Cradle to Cradle. Een nadelige keuze welke ‘Milieubelastend’ is zal negatief worden 
beoordeeld.

Volgende levenscyclus bekend: Een belangrijke eigenschap en het vernieuwend 
binnen C2C is de vraag of de volgende levenscyclus bekend is. Pas als deze bekend 
is weet men wat de gevolgen zijn en of ze al dan niet nadelige effecten hebben. 
Vandaar kan ook de vraag worden beantwoord met de opties ‘Ja’ en ‘Nee’. Zo ja, 
zal een cel tevoorschijn komen waarin deze volgende levenscyclus kan worden 
ingevoerd.

Lokale grondstoffen: Voor de productie van alle materialen zijn bepaalde grondstoffen 
nodig. Deze eigenschap bekijkt of er nadrukkelijk is gekeken naar de mogelijkheden 
met materialen uit de directe omgeving. De onderverdeling is gemaakt uit de opties 
‘<50 km’, ‘50-100 km’ en ‘>100 km’. 



64



65

Transport: Ditzelfde geldt voor het transport van de materialen of volledige elementen 
naar de bouwplaats. Ook hier is de onderverdeling gemaakt tussen de opties ‘<50 km’, 
‘50-100 km’ en ‘>100 km’. Maar daarbij wordt nog een vraag gesteld op welke wijze 
deze worden afgeleverd. Geschiedt dit met behulp van een ‘Vrachtwagen’, ‘Schip’ 
of per ‘Trein’? Vervolgens zullen deze kilometers per type vervoersmiddel worden 
vermenigvuldigd met de CO

2
 uitstoot. Hiervoor worden het aantal kg CO

2
 vermenig-

vuldigd met het aantal kilometers en zijn de volgende waarden aangeduid:
Vervoersmiddel    CO

2
/km

Trein    0,06 kg
Schip    0,15 kg
Vrachtwagen    0,88 kg

Recycling op de bouwplaats: De grote vervuiler bij de assemblage methodiek op 
de bouwplaats is het restmateriaal wat onbenut wordt gelaten. Ook verpakkings-
materialen en afvalproducten worden totaal niet effi ciënt benut. De laatste eigen-
schap binnen de overall beoordeling zal vragen naar de mate van recycling op de 
bouwplaats. Zal deze in de categorie ‘30%’, ‘40%’, ‘50%’ of ‘Geen’ vallen.

Algemeen:
Op materiaalniveau worden op de achtergrond diverse berekeningen gemaakt over 
de kwaliteit van het materiaal, het gewicht, nieuwprijs, schrotprijs, afvoerprijs en 
dergelijke. Omdat prijzen nogal fl uctueren wordt hier inzicht gegeven in de vastge-
stelde prijzen. Deze zijn ontleend aan de richtprijs bouwmaterialen van dinsdag 11 
november 2008 uit de CoBouw nummer 210 (CoBouw 2008).

Afvoerkosten recycling:
Materiaal     Prijs per ton (euro)
Betonpuin   Fijn  €7,10
    Grof  €10,75
Metselwerkpuin   Fijn  €7,51
    Grof  €11,25
Kalkzandsteenpuin    €11,05

Afvoer stortplaats  <1100kg/m €139,-
Mengpuin   Fijn  €8,10
    Grof  €11,20
Afvoerkosten stortplaats  
Bouwafval   <1100kg/m €139,-
    >1100kg/m €74,-

Afvoerkosten sorteerinrichting:
Bouw en sloopafval
<300kg/m3     €137,-
300-600 kg/m3     €123,-
600-1000 kg/m3    €113,-
>1000 kg/m3     €103,-
Glas      €98,-
Dakleer      €148,-
Gips      €84,-

•
•
•
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Tweedehandse prijzen:
Materiaal     Prijs (euro)
Stelconplaat     €65,-
Deur      €40,-
Kozijn      €30,-
Pannen      €0,50 (p/st)
Isolatie      €1,33 (p/m2

Nieuwprijs & Gewicht:
Materiaal    Prijs   Gewicht(kg/m3)
Beton     €95,-  (p/m3)  2400
Stelcon     €124,-  (p/m3)  2400
Kalkzandsteen    €23,30  (p/m3)  1850
Cellenbeton    €21,-  (p/m3)  600
Glas     €54,-  (p/m2)  2500
Kozijn     €85,-  (p/st)
Deur     €57,- (p/st)
Vliesgevel    €25,- (p/m2)  2500
Bitumen    €2,50 (p/m2)  1250
Gips     €2,59 (p/m2)  900
Hout     €3,- (p/m2)  610
Dakpannen    €1,36 (p/st)
Isolatie     €7,44 (p/m2)

Baksteen* (afhankelijk van soort) €389,4  (gemiddeld)
Staal* (afhankelijk van profi el)  €1,21  (gemiddeld/kg) 121,9 (m’)
*Worden berekend a.d.h.v. Staalprofi el of soort baksteen wat wordt ingevoerd.

Schrotwaarde
Staal     0,05 (p/kg)
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“Er ligt een nieuwe markt open, m2  
honderden miljoenen kansen...we mogen ni2  
langer wachten m2  h2  terugdringen van 
de schadelijke CO2-uitsto  ̀ . H2  l  ̀  van de 
plane2  die onze kinderen zullen erven ligt 
in onze handen...“
   
     (Bill Clinton)
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Advies tot verbetering
Advies op Omgevingsniveau:
In deze box zullen enkele adviezen worden gegeven op omgevingsniveau. Het zal hier 
vooral gaan over de Cradle to Cradle eigenschappen die zijn verwerkt in de diverse 
niveaus. Het is natuurlijk zaak zo min mogelijk dringende adviezen in de box te 
hebben staan. Om adviezen op te waarderen staat achter elk advies een button ‘Klik’ 
om direct naar de ontwerpbeslissing terug te keren. Wanneer een Cradle to Cradle 
eigenschap goed wordt bevonden zal hij niet meer terugkeren in de adviesbox.
Als graadmeter staat een schaalverdeling achter de box vermeld. Hier is te zien in 
hoeverre wordt gescoord op het omgevingsniveau.

Advies op Gebouwniveau:
In de volgende box zullen adviezen worden gegeven op Gebouwniveau. Ook hier zal 
het gaan om Cradle to Cradle eigenschappen die zitten verwerkt op gebouwniveau. 
Het principe als bovenstaand werkt hetzelfde en het is zaak zo min mogelijk dringende 
adviezen te houden. Een goede indicatie wordt in de graadmeter verwerkt.

Advies op Element- & Materiaalniveau:
Deze box omvat twee andere niveaus. De werking van de adviezen behoeft geen 
verdere uitleg. 

Advies algemeen:
De laatste box is een overall adviesbox met diverse adviezen uit verschillende 
niveaus die niet direct zijn ontleend aan de Cradle to Cradle fi losofi e. De adviezen 
die hier terug te vinden zijn hebben echter toch de prioriteit voldoende te worden 
opgelost omdat ze anders nadelige gevolgen hebben op het gebouw, omgeving of 
de gebruikers. 
Zo min mogelijk adviezen wijst op een beter ontwerp.
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Eindscore
De laatste sheet in de Tool bevat de conclusies die kunnen worden getrokken uit 
de ingevoerde gegevens. De eindwaardering is afhankelijk van eerder ingevoerde 
gegevens. Zo zullen de eigenschappen in de eerste sheet ‘Projectgegevens’ over 
de setting van het gebouw en de eigenschap die beslist over een herbestemming 
of nieuwbouw gecombineerd de verdeling van de niveaus bepalen. Voor de exacte 
verdeling wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk ‘Waardekader’. 

De C2C-thermometer heeft een rating van 0 tot 100 en spreekt voor een groot 
gedeelte voor zich. Hoe hoger de score uitvalt, des te beter is het ontwerp  afgestemd 
op de Cradle to Cradle gedachte. Aan deze score is een waardering gekoppeld, is de 
score van het gebouw:

<25% dan is de waardering: Slecht
25-<60%    Matig
60-<90%    Goed
90 of hoger    Uitstekend

Vervolgens is een box gereserveerd voor eerder ingevoerde projectgegevens die 
betrekking hebben op het project of ontwerp. Deze box zal automatisch worden 
ingevuld als de gegevens in de eerste sheet ‘Projectgegevens’ zijn ingevoerd. 
De volgende box bevat belangrijke informatie betreffende energie-, gas-, waterver-
bruik en de CO

2
 uitstoot of opname van het gebouw. Vervolgens staan enkele fi nan-

ciële richtlijnen betreffende bovenstaande gegevens. 

Winst energie:
Standaard minimaal verbruik: Rechtstreekse vertaling uit het minimaal verbruik per 
vierkantenmeter in kWh per functie. Deze gegevens zijn in een eerder stadium in de 
Tool al berekend en toegelicht (Senternovem 2007).

Standaard maximaal verbruik: Rechtstreekse vertaling uit het maximaal verbruik per 
vierkantenmeter in kWh per functie. Deze gegevens zijn in een eerder stadium in de 
Tool al berekend en toegelicht (Senternovem 2007).

Verbruik nieuwe situatie: Het totaal te verwachten verbruik in de nieuwe situatie is 
als volgt opgebouwd. Allereerst zal van het standaard minimaal verbruik en van het 
standaard maximaal verbruik de volgende energiebesparende maatregelen worden 
afgetrokken:

Energy-Effi ciency
Warmte-Koudeopslag in de bodem
Warmtekrachtkoppeling
Windenergie (verticaal en horizontale turbines)
Zonne-energie

Hierna zal het te verwachten minimaal en maximaal verbruik/opbrengst van het 
gebouw bekend zijn. Per energiebesparend maatregel staat op Omgevings- en 
Gebouwniveau de exacte besparing in kWh vermeld. 
Vervolgens worden het minimaal en maximaal verbruik opgeteld en omgezet naar 
het totaal te verwachten verbruik. 

Winst gas:
Normaal gasverbruik: Het gasverbruik wordt berekend aan de hand van het 
ingevoerde vierkantenmeters te vermenigvuldigen met het gemiddeld gasverbruik 
per vierkantenmeter van 18,35m3 (Milieucentraal g.d.). 

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Nieuw gasverbruik: Uit onderzoek is gebleken dat percentages zijn te ontlenen aan 
het gasverbruik bestemd voor ‘Verwarming’, ‘Koken’, ‘Warm Tapwater’, ‘Koken & 
Warm tapwater’ of alle bovenstaande. Voor koken wordt 3% van het totale gasver-
bruik gevraagd, 18% voor warm tapwater en 75% voor de verwarming van de 
ruimte met gas (Milieucentraal g.d.).  

Winst water:
Normaal schoonwaterverbruik: Huidige gebouwen verbruiken alleen schoonwater 
om te voorzien in de waterbehoefte. Gegevens uit eerdere sheets zullen worden 
vermenigvuldigd met het aantal dagen per jaar. Uit onderzoek is gebleken dat per 
persoon per dag 124 liter grijswater en 3,5 liter schoonwater wordt verbruikt. Op dit 
moment geldt dus dat per persoon per dag 127,5 liter schoonwater wordt geconsu-
meerd (Milieucentraal g.d.).

Nieuw waterverbruik grijs: Zoals uit onderzoek is gebleken kan 124 van de 127,5 
liter worden gebruikt als grijswater (Milieucentraal g.d.). Om de functie te voorzien 
van grijswater zal op Omgevings- of Gebouwniveau een waterzuiveringsinstallatie 
moeten worden toegepast. 

Nieuw waterverbruik schoon: Zoals uit onderzoek is gebleken kan 3,5 van de 127,5 
liter worden gebruikt als schoonwater. Schoonwater mag in de Nederlandse regel-
geving nog niet decentraal worden aangevoerd. Hoewel het technisch mogelijk is om 
voor in gebouwgebonden schoonwater te voorzien voorkomt de wet dat de kwaliteit 
hiermee omlaag gaat in enkele gevallen (Milieucentraal g.d.).

Winst CO
2
:

CO
2
 compensatie: De totale CO

2
 compensatie zal worden berekend aan de hand van 

de besparing door boomaanplanting, opname door gras op de kavel en door het 
toepassen van een groendak. De exacte hoeveelheden kg/CO

2
 per toepassing zijn 

terug te vinden in voorgaande hoofdstukken (Milieucentraal g.d.).

CO
2
-vervuiling: De totale vervuiling door de functie is opgebouwd uit het totale 

gasverbruik in m3 per jaar en het te verwachten energieverbruik.

CO
2
-vervuiling overig: Bij de materiaalproductie en het materiaaltransport wordt ook 

CO
2
 uitgestoten. Deze berekening is gebaseerd op het transport naar de bouwplaats 

met behulp van trein, schip of vrachtauto. Omdat weinig inzicht kan worden verkregen 
in de productie en bijbehorende uitstoot zal deze niet worden meegenomen in deze 
berekening.

Totaal CO
2
: De totale uitstoot/opname wordt berekend door de ‘CO

2
-vervuiling’ en 

‘CO
2
-vervuiling materiaal’ op te tellen en de ‘CO

2
 compensatie’ daarvan af te trekken. 

Het is uiteraard de bedoeling dat een Cradle to Cradle gebouw meer CO
2
 opneemt 

dat het uitstoot. Maar dit zal mee worden genomen in de totale berekening en 
visueel worden gemaakt door de uitkomst Rood, Oranje of Groen te laten kleuren.

Financieel:
Om inzicht te geven in de fi nanciële gevolgen van de ontwerpbeslissingen worden 
enkele richtprijzen gegeven met de voorhanden gegevens. Deze kunnen dan in de 
begroting worden meegenomen. 
Ook zullen de prijzen voor het te verwachten gebruik van gas, water en licht worden 
vergeleken met het huidige gebruik van het gebouw. Hieruit zal ook een besparing 
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komen. 
De laatste gegevens die op de eindbeoordeling terug te vinden zijn betreft een 
tweetal grafi eken. De eerste geeft inzicht in de behaalde en beschikbare score per 
niveau. Zodoende is in één oogopslag te zien waar de meeste winst is behaald en op 
welk niveau nog winst valt te behalen.

De tweede grafi ek maakt een vergelijking in geval van een herbestemming tussen 
de scores per niveau van het bestaande gebouw en de scores per niveau van het 
nieuwe ontwerp. Uiteraard is het streven naar een zo groot mogelijke toename van 
de score zodat een duurzame herbestemming wordt gecreëerd. 
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Waardekader Verdeelsleutel per niveau
De waardeverdeling in de eindscore is gebaseerd op een tweetal eigenschappen van 
het ontwerp/gebouw. De setting (Dorp, Industriegebied, Natuurgebied, Stedelijk 
gebied & Platteland) in combinatie met de keuze tussen een nieuwbouw of herbe-
stemming bepaald de verdeling tussen de diverse niveaus. Hieronder staan in de 
tabellen nieuwbouw en herbestemming de verdeling per setting.
           

Nieuwbouw Omgeving Gebouw Element Materiaal Hergebruik

Dorp 35 40 10 15 +5

Industrie 30 35 20 15 +5

Natuurgebied 45 30 10 15 +5

Platteland 40 35 10 15 +5

Stedelijk gebied 10 55 15 20 +5
            

Herbestemming Omgeving Gebouw Element Materiaal Hergebruik

Dorp 32 36 8 13 11

Industrie 27 31 18 13 11

Natuurgebied 42 26 8 13 11

Platteland 37 31 8 13 11

Stedelijk gebied 9 51 13 18 11

Als voorbeeld nemen we een herbestemming in een natuurgebied. In dat geval 
zullen de volgende gegevens worden toegepast op de diverse niveaus en bepalen 
wat de totale eindscore is.

Natuurgebied 42 26 8 13 11

Verdeelsleutel per eigenschap
Omgevingsniveau:

Eigenschap Verdeelsleutel

Faunavoorzieningen 30

Watervoorzieningen 20

Duurzame energiebronnen 40

Overig 10

Gebouwniveau:

Eigenschap Verdeelsleutel

Constructie 10

Gebouwschil 20

Reductie in gas, water & licht 30

Morfologie 25

Gezond- & Veiligheid 15
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Elementniveau:
De verdeling op elementniveau is oorspronkelijk gelijkwaardig verdeeld. Er zijn vier 
categorieën (nieuwe vloer, gevel open, gevel dicht en binnenwand) die elk voor 25 
procent van de totale score meetelde. 
In de defi nitieve versie is bepaald dat de hoeveelheden ook een rol zouden moeten 
spelen in de verdeling. Zodoende wordt het aantal vierkantenmeters per categorie 
verdeeld in een percentage en wordt hiermee de totale verdeling bepaald. In totaal 
kan natuurlijk niet meer dan 100 procent worden gehaald.

Materiaalniveau:
Op materiaalniveau zullen dezelfde regels gelden als op elementniveau. Aan de 
hand van gespecifi ceerde vragen worden de hoeveelheden bepaald die per categorie 
worden toegepast. Aan de hand van deze hoeveelheden wordt de uiteindelijke 
verdeling per categorie bepaald. In totaal kan natuurlijk niet meer worden gehaald 
dan 100 procent. 
Er is echter één uitzondering op de regel op materiaalniveau. In geval van herge-
bruik van materialen bij een herbestemming zijn van de 100 punten 20 punten 
gereserveerd voor een wijze aanpak bij hergebruik en worden de overige 80 punten 
verdeeld over de vijf categorieën.

Verdeelsleutel per optie

Omgevingsniveau:

Optie faunavoorzieningen Verdeelsleutel

Oppervlakteverhouding groen/overig 35

Authentieke fl ora 10

Type bestrating 10

Diversiteit landschap 15

Culturele historie 15

Afstemming op bestaande omgeving 10

Realisatie omgeving 5

Optie watervoorzieningen Verdeelsleutel

Grijswatersysteem 30

Waterzuiveringsinstallatie 50

Regenwateropvang 10

Algemene watervoorziening 5

Type waterzuivering 5

Optie duurzame energiebronnen Verdeelsleutel

Zonne-energie 35

Windenergie 35

Warmte- & Koudeopslag 30
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Optie overig Verdeelsleutel

Creëren dierenhuisvesting 45

Bovengrondse parkeergelegenheden 10

Vervuilde grond 5

Verontreinigde lucht 5

Vervuild water 5

Asbest 5

Beschermd gebied 12,5

Tuinbouwkassen 12,5

Gebouwniveau:

Optie constructie Verdeelsleutel

Verdiepingshoogte 40

Constructieprincipe 30

Constructieve overcapaciteit 30

Optie Gebouwschil Verdeelsleutel

Dubbele huidfaçade 15

Glaspercentage noord 10

Glaspercentage oost 5

Glaspercentage zuid 10

Glaspercentage west 5

Locatie zonwering 20

EPC (Energieprestatiecoëffi cient) 5

Oppervlak vegetatiedak 20

Soort 10

Optie Reductie gas, water & licht Verdeelsleutel

Warmteterugwinning 10

Benutten zonlicht voor verwarming 15

Wijze van gasconsumptie 10

Wijze van koeling 5

Wijze van ventilatie 10

Lagetemperatuur-systeem aanwezig 5

Gebruik van de gebouwmassa 10

Waterbesparing 10

Reductie rioolbelasting 5

CO
2
-neutraal 20
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Optie Morfologie Verdeelsleutel

Kwaliteit atrium / vide 25

Hoeveelheid zonlicht infi ltratie 15

Flexibel installatieconcept 15

Levensduur inbouw c.q. gebouw 10

Reiniging ruimten 5

Flexibiliteit van de ruimten 15

Meervoudig grondgebruik 15

Optie gezond- & veiligheid Verdeelsleutel

Onderlinge connectie/zichtlijnen 20

Mogelijkheden zicht naar buiten 20

Luchtkwaliteit 20

Ramen te openen 20

Kwaliteiten individueel regelbaar 10

Hoeveelheid groen binnen 10

Elementniveau:
Per categorie worden dezelfde eigenschappen en opties gesteld, de onderverdeling 
hiervan is ook gelijk.

Optie Verdeelsleutel

Zuiver bio- of technosfeer 20

Afwerking 15

Volgende levenscyclus bekend 15

Lokale grondstoffen 10

Transport 15

Prefabricage 10

Demontabel 15



78

Materiaalniveau:

Optie Hergebruik bestaande 
materialen

Verdeelsleutel

Beton 20

Staal 20

Steen 20

Glas 20

Overig 20

Per categorie voor de nieuwe materialen worden dezelfde eigenschappen en opties 
gesteld, de onderverdeling hiervan is ook gelijk. In totaal zijn er vijf categorieën, te 
weten: Beton, Staal, Steen, Openingen en Overig. 

Optie Verdeelsleutel

C2C-certifi cering 35

Zuiver bio- of technosfeer 15

Afwerking 15

Volgende levenscyclus bekend 15

Lokale grondstoffen 5

Transport 10

Recycling op de bouwplaats 5
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Om het uiteindelijke waardekader te bepalen zijn de niveaus vergeleken met 
bestaande programmatuur op de markt van duurzaamheid (Dutch Green Building 
Council 2008). Onderstaand worden drie programma’s vergeleken op specifi eke 
onderdelen (Dutch Green Building Council g.d.) (Teunissen 2008).

BREEAM LEED Greenstar

Water 5 5 12

Energy 25 25 20

Transport 10

Management 15 8 10

Health & Wellbeïng 15 13 10

Materials 10 19 10

Landuse & ecology 15 5 8

Pollution 15 11 5

Sustainable sites - 16 -

Bovenstaande verdeling is vervolgens vertaald naar de categorieën die zijn verwerkt 
in de Cradle to Cradle Ontwerptool. 

BREEAM
Het Programma BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) is een beoor-
delingsmethode waarmee de duurzaamheid van gebouwen kan worden bepaald. 
Het bevat een standaard methode waarmee een duurzaam gebouw wordt getoetst 
en geeft aan welk prestatieniveau een gebouw heeft. De software wordt gebruikt 
om gebouwen te analyseren en te verbeteren en kan zowel voor het ontwerpen 
van nieuwe gebouwen als voor het beoordelen van bestaande gebouwen gebruikt 
worden. BREEAM maakt gebruik van een kwalitatieve weging, als totaalscore krijgt 
een gebouw een waardering als Pass, Good, Very good of Excellent. De methodiek 
is in 1990 ontwikkeld en wordt/is de standaard binnen Europa om een gebouw op 
duurzaamheid te toetsen. Tot oktober 2007 zijn bijvoorbeeld in Engeland alleen al 
100.000 gebouwen gecertifi ceerd. Gebruikers van het programma vinden het niet 
opensource (transparant), zij verlangen een fl exibelere input met minder vragen. 
Voor de Nederlandse markt is BREEAM niet sluitend genoeg.
BREEAM certifi ceert een gebouw aan de hand van de acht bovenstaande catego-
rieën, waarbinnen credits kunnen worden behaald. Per categorie worden deze punten 
opgeteld. De weging is per land verschillend, zo is de standaard in Nederland hoger 
dan in bijvoorbeeld een ontwikkelingsland. De weging resulteert in een eindscore 
(bijvoorbeeld 90 punten van de 150) wat de uiteindelijke BREEAM-rating wordt 
genoemd. Deze rating kan jaarlijks worden aangescherpt en is dus jaarsgebonden 
(Dutch Green Building Council g.d.).

LEED
Het tweede certifi ceringpakket wat is beoordeeld is het programma LEED (Leadership 
Energy Environmental Design). Binnen LEED kan een eindbeoordeling worden 
behaald op de schalen Certifi ed (26pt), Silver (33pt), Gold (39p), Platinum (52pt) en 
Maximal (69pt). De LEED-certifi cering is bestemd voor zowel nieuwe als bestaande 
gebouwen, waarmee onafhankelijk wordt getoetst op duurzaamheid. LEED geniet 
een internationale bekendheid en wordt toegepast door gecertifi ceerde instellingen. 

Analyse bestaande 
programmatuur
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Om een gebouw te laten testen door een instelling kan een richtprijs van €0,24 per 
vierkantenmeter worden aangehouden. 
Het programma kent vijf belangrijke aandachtsgebieden, te weten: energie & 
emissie, terrein & omgeving, materiaal, binnenklimaat en waterbeheer (Teunissen 
2008). Hieronder zullen per aandachtsgebied de belangrijkste eigenschappen worden 
opgesomd:
Energie & Emissie (17 punten)

Verifi catie in proces
Reductie energiegebruik
Koeling
Duurzame toepassingen
Groene stroom

Terrein & Omgeving (14 punten)
Terreinselectie
Openbaar Vervoer
Vervuiling omgeving
Vegetatie terrein & dak
Parkeergelegenheid

Materiaal (16 punten)
Hergebruik gebouw
Hergebruik grondstoffen
Afval
Transport en herkomst
Snelle grondstoffen
FSC-hout

Binnenklimaat (15 punten)
Ventilatie
Tijdens & na bouw
Behaaglijkheid & comfort
Vluchtige stoffen
Reiniging

Waterbeheer (5 punten)
Watermanagement
Sanitaire voorzieningen
Reductie rioolbelasting
Zuivering on-site
Irrigatie

Door de Dutch Green Building Council is in juli 2008 een rapport uitgebracht onder 
de naam ‘Modelvergelijking voor de Nederlandse Green Building Tool’ (Teunissen 
2008). Hierin zijn softwarepakket vergeleken onder de criteria prestatiegericht, 
objectief/robuust, eenvoudig, transparant, kwalifi cerend, internationaal, harmo-
niserend, betaalbaar en compleet. Uit het rapport kan geconcludeerd worden dat 
in Nederland voor een brede toepassing moet worden gekozen waarbij BREEAM 
het meeste geschikt is. Daarbij is het niet de bedoeling dat Nederlandse program-
matuur uit de markt worden gedrukt. Het moet een eenvoudig checklist blijven, 
zoals BREEAM, waarmee de specifi eke berekeningen worden gemaakt op een trans-
parante en communiceerbare wijze. Het is mogelijk uit externe programmatuur 
gegevens te vragen.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Uit het onderzoek kunnen enkele aanbevelingen worden gehaald waaraan de 
toekomstige en broodnodige Tool zal moeten voldoen. Er ligt een grote markt open 
voor een C2C-meetmethodiek op dit moment (begin 2009). 

Het model moet niet te complex zijn: het is een geavanceerde checklist en moet 
niet meer willen zijn. Beter te streven naar een sterk pakket van instrumenten: 
de nieuwe tool, GreenCalc+ en Eco-Quantum. Dus ten opzichte van de Britse 
situatie eerder eenvoudiger van opzet dan ingewikkelder.
Over de scorebepaling per criterium en over het geheel moet het Nederlandse 
model helemaal transparant zijn, ook buiten de beoordelaars.
De hoogste score uit het model moet hoog liggen en niet gemakkelijk haalbaar 
zijn, want anders is er geen prikkel meer om verder te gaan dan wat nu als 
‘goed’ wordt beschouwd. Nederland mag best bekend staan om de strenge 
Nederlandse Green Building Tool (bijvoorbeeld BREEAM-NL).
De eindclassifi catiescores (Pass tot Excellent of zelfs Outstanding) zouden 
gekoppeld moeten zijn aan het jaar van beoordelen; Good in 2008 is dus in 
absolute zin minder goed dan Good over twee jaar.
Het vaststellen van de beoordelingsschaal kan jaarlijks – daarvoor wordt 
vanwege de bouwvak de zomerperiode aanbevolen – worden vastgesteld door 
het bepalen van de top 10% in de markt en eventueel de ondergrens van die 
markt. De eindclassifi catie kan dan het volgende betekenen: Pass: <20% milieu-
technisch beter dan standaardbouw (standaard = voldoend aan Bouwbesluit + 
EPC op moment van toetsen), Excellent: behorend bij de huidige duurzame top 
10%, en de twee andere niveaus kunnen ertussenin worden gevoegd (Teunissen 
2008).

•

•

•

•

•

Fig. 39 Model programmatuurvergelijking.
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Materialen
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Productinformatie In de Tool wordt de terminologie van de Cradle to Cradle fi losofi e toegepast. Deze 
termen zijn voorin dit verslag uitgelegd. Ook zullen er producten of toepassingen zijn 
die nog niet (volledig) bekend zijn bij de gebruiker. Dit hoofdstuk zal deze producten 
behandelen en kort weergeven wat de voordelen en het doel van deze producten 
zijn.

Energy-effi ciëncy
De verhouding tussen de verkregen prestatie, dienst, goederen of energie, en de 
energietoevoer hiervoor. Daarbij kan het gaan om proceseffi ciëntie, keteneffi ciëntie 
en duurzame energie (Senternovem g.d.).

Energie Prestatie Coëffi ciënt (EPC)
Sinds 1995 is het verplicht bij een bouwaanvraag een EPC-berekening in te dienen 
en dit is opgenomen in het Nederlands bouwbesluit. De berekening is vastgelegd in 
de NEN-normgeving, voor utiliteitsbouw is dit NEN 2916 en voor woningbouw NEN 
5128. Voor woningbouw geldt sinds 2006 een eis van 0.8. De totale energiepresta-
tiecoëffi cient is een index die de energetische effi ciëntie van het nieuw te bouwen 
gebouw weergeeft (Bouwbesluit g.d.).

Horizontale as Windturbine (HAS)
Een horizontale windturbine kan in de volgende kenmerken worden samengevat 
(Senternovem g.d.):

Horizontale draaias             
Meest bekende windturbine 
Gevoelig voor veranderingen van de windrichting (ze moeten altijd op de wind 
gericht worden) 
Maakt gebruik van liftprincipe 
Turbulentie gevoelig
Hogere opbrengst
Opbrengst verlies bij traag windrichtsysteem of forse dynamische krachten bij 
snel, direct reagerend systeem.
Storing gevoeliger

Lagetemperatuur Verwarming (LTV)
Lagetemperatuurverwarming (LTV) verwarmt kamers gelijkmatig en constant. Dat 
gebeurt via vloerverwarming, wandverwarming of lagetemperatuurradiatoren. 
Huismijt en stofschroei krijgen daardoor nauwelijks kans. Dat pakt fi jn uit voor uw 
gezondheid en het milieu.
LTV gebruikt water van relatief lage temperatuur: maxiaal 55 graden Celsius. Bij 
gewone radiatoren met een cv-ketel is dat negentig graden.
Veel nieuwbouwwoningen beschikken al over LTV. Niet elke cv-ketel past bij lage 
temperatuur verwarming. Er is een geschikte hr-ketel voor nodig, of een aansluiting 
op collectieve verwarming zoals stads- of blokverwarming (Milieucentraal g.d.).

Rietveld
Een zeer biologische wijze van waterzuivering is het zuiveren van het afwaterwater 
door bacteriën die leven op plantenstengels van onder andere riet. Doordat de 
grootte van het rietveld groter is dan de aan- en afvoer van respectievelijk grijs 
en schoon water krijgen de bacteriën de tijd het water te zuiveren. Het ‘vuil’ wordt 
omgezet in onschadelijke gassen en nieuwe bacteriën. Daarom zijn rietvelden de 
perfecte oplossing om kleine tot middelgrote capaciteiten afvalwater te zuiveren.
De stengel van riet is hol en bevat lucht met een hoog zuurstofgehalte. Via deze 

•
•
•

•
•
•
•

•Afb. 40 Horizontale windturbine.
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stengel wordt zuurstof naar de wortels 
gebracht en daarmee naar de grond 
of het substraat rond de wortels. Op 
deze wijze kunnen zuurstofgebruikende 
bacteriën hun werk doen en nitraten en 
fosfaten afbreken (Properafval g.d.). 

De voordelen van een rietveld worden 
hieronder opgesomd:

Zeer stabiel en betrouwbaar;
Zeer onderhoudsvriendelijk;
Laag energieverbruik kan zelfs energie leveren (in de toekomst); 
Kan vlot ingepast worden in tuin en landschap; 
Zeer goede zuivering; 
Verwijdert ziektekiemen; 
Alles zit boven de grond en is goed bereikbaar; 
Geen of geringe geurhinder.

Septische tank of Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)
Een septische tank is een waterdichte bak waarop het afvalwater uit een gebouw 
wordt aangesloten. In de septische tank zullen door de zwaartekracht de bezinkbare 
deeltjes van de vloeistof worden gescheiden. Een gedeelte van de bezonken deeltjes 
verteert en de vloeistof wordt geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem. 
Een mogelijkheid bestaat om het water uit de septic tank verder te fi lteren in een 
rietveld. 
Een septische tank is ruwweg onder te verdelen in drie delen. In de onderste laag 
vindt men de bezonken vaste materie. Daarboven zit een vloeibare laag en bovenin 
is een laag met drijvende vaste stoffen. De vaste materie verteert langzaam in een 
anaëroob proces maar er blijft een residu achter dat zich langzaam ophoopt. Het 
gevolg is dat de septische tank met enige regelmaat leeggemaakt moet worden. 
Dit residu is niet steriel, het kan nog allerlei ziektekiemen en wormeieren bevatten. 
Gemiddeld verwijdert een septic tank 25 tot 40 procent van de verontreinigingen 
(Ibahelpdesk g.d.). 

Vegetatiedak
Begroeid dak, meestal uitgevoerd als ‘extensief vegetatiedak’: op de dakbedekking 
bevindt zich een relatief dunne substraatlaag waarin sedum-plantjes (een soort 
vetplantje), grassen, mos en/of kruiden wortelen.
Een tuindak of ‘intensief vegetatiedak’ bestaat uit een dikke laag aarde op een water-
kerende laag waarin een variëteit aan planten en zelfs bomen kunnen groeien.

De milieuwinst van vegetatiedaken ligt volgens het Nationaal Pakket Duurzaam 
Bouwen in de beperking van materiaalgebruik, beperking van drinkwatergebruik 
en versterking van de belevingswaarde van de gebouwde omgeving. De publicatie 
‘Daken in ‘t groen’ legt meer de nadruk op gunstige invloed op het klimaat, esthe-
tische en ecologische waarden, energiebesparing bij gras-kruidenvegetatiedaken en 
tuindaken en bij de laatste ook verbetering binnenklimaat. Een belangrijke bijdrage 
aan de vermindering van de milieubelasting zijn de waterbuffering en de (sterk) 
vertraagde afvoer naar het riool. ‘Daken in ‘t groen’ noemt een studie van de Ryerson 
University die forse besparingen mogelijk acht op de kosten voor piekberging van 
hemelwater en op het verminderen van het ‘Heat-Island’-effect in stedelijk gebied 
(ibahelpdesk g.d.).

•
•
•
•
•
•
•
•

Afb. 41 Schema van de werking van een rietveld.

Afb. 42 Afbeelding van een extensief vegetatiedak.
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Verticale as Windturbine (VAS)
Een verticale as windturbine kan in de volgende kenmerken worden samengevat, 
een voorbeeld van een verticale windturbine is in nevenstaande afbeelding te zien 
Senternovem g.d.):

Verticale draaias;             
Ongevoelig voor veranderingen van de windrichting;
Maakt gebruik van weerstands- en/of liftprincipe.             

Weerstand principe:
Savonius rotor;
De bladen hebben een zo hoog mogelijke luchtweerstand en vangen zoveel 
mogelijk wind;
Turbulentiebestendig;
Draaien altijd (wanneer het waait);
Geen opstartproblemen;
Lagere kWh productie (als gevolg van weerstandsprincipe);             

Lift principe:
Darrieus rotor;
Starten kan problemen opleveren;             
Kan net zoveel kWh produceren als vergelijkbaar gedimensioneerde horizontale 
as turbine.             

Warmte- & Koudeopslag in de bodem(WKO)
Het opslaan van warmte en/of koude ten behoeve van respectievelijk verwarming of 
koeling van een gebouwen of bouwwerk.
Een systeem voor de korte termijn is bijvoorbeeld het voorraadvat van een zonne-
boilersysteem. Een systeem voor langere termijn of seizoenopslag is warmte- en 
koudeopslag bijvoorbeeld in een aquifer (Senternovem g.d.).

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Naast de klassieke levering van elektriciteit en warmte is het ook mogelijk om warmte 
en elektriciteit gelijktijdig lokaal te produceren: een motor drijft een generator aan 
voor de productie van elektriciteit; de vrijkomende warmte wordt gebruikt voor 
verwarming. We spreken dan van warmtekrachtkoppeling oftewel een WKK. Met 
een goed uitgevoerde WKK kan 10 tot 20% energiebesparing gerealiseerd worden. 
WKK is dus energiezuinig, maar is niet hetzelfde als duurzame energie (Senternovem 
g.d.).

Warmteterugwinning (WTW)
WTW is een algemeen principe waarbij de warmte van afgevoerde lucht, water (of 
eventueel een ander medium) wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde 
lucht of water.

Bekende toepassingen zijn:
Toevoer-ventilatielucht die wordt opgewarmd met de warmte uit afvoer-ventila-
tielucht. Daardoor wordt er minder warmte ‘weggeventileerd’; per saldo kost het 
minder energie om het gebouw / de woning op temperatuur te houden 
Warmteterugwinning uit douchewater: koud leidingwater wordt voorverwarmd 
door de warmte van het wegstromend douchewater; daardoor kost het minder 
energie om het te verwarmen voor warmtapwater

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

Afb. 43 Darrieus Verticale windturbine.

Afb. 44 Het principe van een Warmte- & 

Koudeopslag in de bodem in de zomer en winter-

situatie.
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Cradle to Cradle Kernpunten Cradle to Cradle 
De kernpunten van het C2C concept liggen bij het sluiten van de kringlopen. Zo zou 
de materiaalkringloop kunnen worden onderverdeeld in een techno- en biosfeer. 
Niet alleen het sluiten van de kringlopen is van belang, ook het behoud van bio- en 
sociologische diversiteit. Zo mag geen enkel aspect nadelige gevolgen hebben voor 
mens en milieu. Het boek Cradle to Cradle (Braungart & McDonough 2008) conclu-
deert dat de huidige aanpak en benadering ‘onintelligent’ is. Producenten proberen 
producten minder slecht te maken. Volgens de fi losofi e blijft minder slechter echter 
slecht en zal het nooit bijdragen tot een duurzame wereld. Deze benadering wordt 
ook wel bestempeld als eco-effi ciënt.
Volgens Cradle to Cradle zouden we tot een eco-effectieve benadering moeten 
komen waarin we volledig overschakelen naar de correcte ontwikkelingen in plaats 
van het minder slecht te blijven doen. Volgens de fi losofi e van Zweers is de mens 
op het moment een verlicht heerser, waar men nog steeds heerst over de natuur 
maar die tegelijk beseft dat hij van haar afhankelijk is; hij streeft ernaar om de 
mogelijkheden van de natuur zoveel mogelijk tot ontwikkeling te brengen ten 
behoeve van menselijk nut maar hij begrijpt dat de natuur hem daarbij grenzen 
stelt en hij gedraagt zich daarnaar. Volgens dezelfde fi losofi e zou volgens de Cradle 
to Cradle gedachte de mens als participant moeten worden beschouwd, waar hij de 
natuur beschouwt als een geheel waarvan hij deel uitmaakt, niet slechts biologisch 
maar vooral ook zodanig dat er een ervaring van verbondenheid is waaraan hij een 
betekenis ontleend (Zweers g.d.).
De nieuwe benadering volgens Cradle to Cradle is de metafoor het kersenboom-
principe. De kersenboom voorziet in zijn eigen onderhoud en voedingsstoffen en het 
voorzien van nakomelingen. Sinds de Industriële Revolutie is de mens bezig om de 
natuur te verdringen, bronnen uit te putten en het vervuilen van de wereld. 
Daarentegen biedt de kersenboom habitat en voeding voor verschillende diersoorten, 
voedt de grond en zuivert de lucht. Ook geeft de kersenboom zuurstof af en neemt 
koolstof op, stikstof wordt vasthouden en water gedestilleerd. Eveneens wordt 
tegelijkertijd de lucht gezuiverd, past de boom zich per periode aan en creëert het 
microklimaten voor overig leven.

De C2C benadering is allesomvattend en zal alle kringlopen verantwoord willen 
sluiten. Ook bij een ontwerp zal dit in ogenschouw genomen dienen te worden. 
Afgevraagd dient te worden of het element en/of materiaal behoord tot de bio- of 
technosfeer. Bovendien moet de volgende levenscyclus meegenomen worden in het 
ontwerpen.
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Cradle to Cradle in de Ontwerptool
De Tool is gebaseerd op de Cradle to Cradle-fi losofi e van Michael Braungart en William 
McDonough. Om de werking van de Tool zo transparant mogelijk te houden zullen 
in dit hoofdstuk de C2C eigenschappen worden aangehaald die zitten verweven in 
de totale Ontwerptool. Op basis van de literatuur en C2C-bijeenkomsten zijn de 
begrippen bepaald en beoordeeld. Hieronder een opsomming van de verweven C2C 
criteria:

Omgevingsniveau:
Faunavoorzieningen:

Oppervlakteverhouding
Authentieke fl ora
Diversiteit landschap
Culturele historie

Watervoorzieningen:
Grijswatersysteem
Waterzuiveringsinstallatie
Regenwateropvang
Type waterzuivering

Duurzame energiebronnen:
Zonne-energie
Windenergie
Warmte- & Koudeopslag in de bodem

Overig:
Benutten omgevingskwaliteiten

Gebouwniveau:
Constructief:

Verdiepingshoogte
Gebouwschil:

Glaspercentage Noord
Glaspercentage Zuid
Locatie zonwering
Vegetatiedak

Gas, water & lichtreductie:
Warmteterugwinning
Benutten zonlicht voor verwarming
Wijze van ventileren
Gebruik van de gebouwmassa
CO

2
-neutraal

Ruimte-indeling:
Kwaliteit atrium / vide
Hoeveelheid zonlicht infi ltratie
Meervoudig grondgebruik

Gezond- & Veiligheid:
Onderlinge zichtlijnen
Mogelijkheden zicht naar buiten
Luchtkwaliteit
Ramen te openen

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Elementniveau:
Zuiver bio- of technosfeer
Afwerking
Volgende levenscyclus bekend
Lokale grondstoffen
Transport
Prefabricage
Demontabel

Materiaalniveau:
C2C-certifi cering
Zuiver bio- of technosfeer
Afwerking
Volgende levenscyclus bekend
Lokale grondstoffen
Transport
Recycling op de bouwplaats

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•



88

Vanzelfsprekend gaat op dat de terminologie die is verwerkt in de Tool is gebaseerd 
op begrippen en termen die zijn vertaald uit de C2C gedachte. Voor onbekende 
begrippen wordt verwezen naar deel A: De theoretische ontwikkeling van de Tool, 
paragraaf ‘Begrippen’ (blz. 12). 

Bovenstaande lijst met begrippen zullen grotendeels de eindscore bepalen, verdeeld 
over de niveaus. Hieronder zal per niveau het C2C percentage worden vermeld:

Omgevingsniveau 85%

Gebouwniveau 62%

Elementniveau 100%

Materiaalniveau 80%

Aan de hand van de gekozen opties wordt de totaalscore berekend. Maar zoals 
hierboven staat vermeld zullen de Cradle to Cradle begrippen de eindscore in hoge 
mate bepalen. 

Bewustwording Cradle to Cradle
De fi losofi e van C2C zal ook moeten leiden tot een geheel nieuwe benadering van 
nieuwe ontwikkelingen. Deze bewustwording zal niet van het een op het ander 
moment in het ontwerpproces worden geïntegreerd. Binnen de werking van de Cradle 
to Cradle Ontwerptool wordt ook met deze bewustwording rekening gehouden.
Binnen de Tool zal de eerste stap in het ontwerpproces het ontwikkelen van een 
duurzaam installatieconcept zijn. Aan de hand van ingevoerde hoeveelheden en 
kwaliteiten wordt een advies gegenereerd voor een Sustainable Service Plant (een 
duurzaam installatieconcept). Hiermee zal de basis worden gelegd tot een Cradle to 
Cradle eindontwerp en zal de bewustwording van het C2C-concept worden aange-
scherpt. 
Gedurende het vervolgproces in het ontwerp zal op een visuele wijze de gebruiker 
bewust worden gemaakt om te gaan voor duurzame oplossingen. Middels de kleuren 
rood, oranje en groen zal de gebruiker worden ‘getriggerd’ naar de C2C oplossing. 
Hierna zullen op Cradle to Cradle gebied adviezen worden uitgebracht welke nog 
onvoldoende worden benut voordat wordt overgaan op de eindscore. Tot op het 
laatste moment wordt de bewustwording van de ontwerper en opdrachtgever 
getest.
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“...We mo2 en voldoende   grondstU  en overlaten 
voor de generatiV  na ons. Ervoor zorgen dat 
lucht, bodem en water schoner worden en er 
voldoende voedsel is voor iedereen...“
   
     (Anne-Marie Rakhorst)
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Testen aan de 
hand van referen-
tiegebouwen

B. Testen van de theoretische tool

De eerste methode om de eindbeoordeling en het waardekader te toetsen is het 
invoeren van een aantal pilotprojecten uit Nederland. Hieronder zullen de projecten 
kort worden omschreven en verantwoord:

WNF hoofdkantoor Zeist
Het Wereld Natuur Fonds heeft ervoor gekozen zijn naam waar te maken en een 
milieuvriendelijk kantoorgebouw te realiseren. Een oud leegstaand laboratorium uit 
1954 in het beschermd natuurgebied in Zeist werd opgekocht en tot op het beton-
casco gestript. Uitgangspunt voor het nieuwe kantoor was een goed geïsoleerde 
schil met een U-waarde van groter dan 3 (red. betekend een Rc van 0,33). Het 
gebouw toont dat met eenvoudige middelen aan een energie- en natuursparende 
wereld kan worden gewerkt. De nieuwe huisvesting is sober, milieuvriendelijk en 
past goed in het landschap.
Omdat het WNF hoofdkantoor het eerste CO

2
-neutrale gebouw in Nederland is zal 

het een juiste referentie zijn voor het beoordelen met de Ontwerptool. Ook mede 
omdat het een herbestemming omvat maakt het extra speciaal om deze gegevens 
in te voeren in de sheets.

Om de theoretische Tool te testen zijn een drietal keuzes gemaakt om deze te 
toetsen naar waardigheid en gebruiksvriendelijkheid. Achtereenvolgens is dit het 
testen aan de hand van duurzame referentieprojecten, het testen van de Tool door 
middel van een workshop en het invoeren van een te ontwikkelen herbestemming 
op het Vlisco-complex, Gebouw 1911 te Helmond.

Eindscore Herbestemming WNF Zeist

waardering: Goed
100 Projectnaam: WNF

Locatie: Zeist

90 Adres: Driebergseweg 10

Postcode: 3708 JB

80 Functie: Kantoor

Herbestemming

70 Setting: Natuurgebied

Laatste wijziging: 5-1-2009

60

50 Winst Energie Standaard minimaal verbruik Kantoor 370.000 kWh/jaar

Standaard maximaal verbruik Kantoor 555.000 kWh/jaar

40 Verbruik nieuwe situatie 118.750 kWh/jaar

30 Winst Gas Normaal gasverbruik 60.555 m3

Nieuw gasverbruik 60.555 m3

20

Winst Water Normaal schoonwaterverbruik 290.859 liter

10 Nieuw waterverbruik grijs 282.875 liter

Nieuw waterverbruik schoon 7.984 liter

Winst CO2 CO2 compensatie 3.689 kg/CO2/jaar

CO2 vervuiling 180.202 kg/CO2/jaar

CO2 vervuiling materiaal 18.450 kg/CO2/jaar

Totaal CO2: 194.962 kg/CO2/jaar

Financieel Kosten/opbrengst energiegebruik € 21.375,00 /jaar

Kosten energiegebruik standaard € 83.250  /jaar

Kosten gasverbruik € 40.571,85 /jaar

Kosten gasverbruik standaard € 40.572  /jaar

Kosten waterverbruik € 13,70 /jaar

Kosten waterverbruik standaard € 499  /jaar

Totale winst g/w/l per jaar € 62.360,41  /jaar

Investering duurzame energiebronnen € 114.000,00

Aanschafkosten / levensduur € 4.500,00 /jaar

Schrotwaarden € 1.686,70

Winst hergebruik ipv nieuwe materialen € 13.559,71

Kosten nieuwe materialen € 73.694,84

Totale Materiaalkosten -€ 61.821,83

Na het volledig invoeren van de gegevens krijgt 
het gebouw een waardering van 61 punten. Er 
is gekozen voor een herbestemming met een 
kantoorfunctie en een natuurgebied als setting. 
Op omgevingsniveau behaalt het gebouw 28 
van de 42 punten, op gebouwniveau 18 van 
de 26, op elementniveau 8 van de 16 en op 
materiaalniveau 6 van de 13. Op alle gebieden 
valt dus nog winst te behalen. De belangrijkste 
C2C-eigenschappen die terug te vinden zijn in 
WNF is de oppervlakteverhouding, grijswater-
systeem, zonne-energie en vooral het creëren 
van dierenhuisvesting op omgevingsniveau. Op 
gebouwniveau wordt het CO

2
-neutraal gewaar-

deerd in combinatie met een gezond- en 
veilige leefomgeving met duurzame energieop-
wekking.

De dringende adviezen zijn vooral op gebied 
van de waterzuivering, diversiteit van het 
landschap, het technisch benutten van het 
atrium, een vegetatiedak en het overall 
benutten en hergebruiken van de vrijgekomen 
materialen na de herbestemming. 
Als wordt gekeken naar vooruitgang die 
is geboekt ten opzichte van de eerdere 
bestemming is een positieve sprong voorwaarts 
gemaakt naar een duurzame wereld.
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Vertigo, faculteit bouwkunde TU/e, Eindhoven
De faculteit bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven is gehuisvest in 
het herbestemde Vertigo gebouw. Dit gebouw is puur geanalyseerd en beargumen-
teerd voor de te houden Workshop. Deelnemers aan de workshop zullen het gebouw 
goed kunnen beoordelen en zo een eindoordeel kunnen vellen met behulp van de 
Ontwerptool.

Eindscore Nieuwbouw TU/e Vertigo Eindhoven

waardering: Matig
100 Projectnaam: TU/e Vertigo

Locatie: Eindhoven

90 Adres: Den Dolech 2

Postcode: 5612 AZ

80 Functie: Onderwijs

Nieuwbouw

70 Setting: Stedelijk gebied

Laatste wijziging: 6-1-2009

60

50 Winst Energie Standaard minimaal verbruik Onderwijs 241.470 kWh/jaar

Standaard maximaal verbruik Onderwijs 804.900 kWh/jaar

40 Verbruik nieuwe situatie 173.228 kWh/jaar

30 Winst Gas Normaal gasverbruik 295.398 m3

Nieuw gasverbruik 295.398 m3

20

Winst Water Normaal schoonwaterverbruik 6.980.625 liter

10 Nieuw waterverbruik grijs 0 liter

Nieuw waterverbruik schoon 6.980.625 liter

Winst CO2 CO2 compensatie 4.400 kg/CO2/jaar

CO2 vervuiling 627.303 kg/CO2/jaar

CO2 vervuiling materiaal 30.870 kg/CO2/jaar

Totaal CO2: 653.772 kg/CO2/jaar

Financieel Kosten/opbrengst energiegebruik € 31.181 /jaar

Kosten energiegebruik standaard € 94.173  /jaar

Kosten gasverbruik € 197.917 /jaar

Kosten gasverbruik standaard € 197.917  /jaar

Kosten waterverbruik € 11.979 /jaar

Kosten waterverbruik standaard € 11.979  /jaar

Totale winst g/w/l per jaar € 62.992,20  /jaar

Investering duurzame energiebronnen € 11.500,00

Aanschafkosten / levensduur € 766,67 /jaar

Schrotwaarden € 38,13

Winst hergebruik ipv nieuwe materialen € 0,00

Kosten nieuwe materialen € 9.319,50

Totale Materiaalkosten -€ 9.357,63

Na het invoeren van het Vertigo gebouw op de Technische Universiteit Eindhoven 
wordt het ontwerp gewaardeerd met 49 punten. Ook hier bevat het een herbe-
stemming, maar nu in een stedelijk gebied als setting met onderwijs als hoofdfunctie. 
Op Omgevingsniveau worden 5 van de 10 punten behaald, op gebouwniveau 34 van 
de 55, op elementniveau 6 van de 15 en op materiaalniveau 5 van de 20 punten. Er 
zijn dus op alle niveaus voldoende mogelijkheden het geheel te verbeteren. Hierbij 
moet wel een kanttekening worden gemaakt op het omgevingsniveau, het omvat 
hier een campus met een hoge oppervlakteverhouding groen en bebouwing met een 
divers landschap.

Aangezien de focus niet heeft gelegen op een zo duurzaam mogelijk ontwerp/
gebouw scoort het gebouw redelijk goed. Dit heeft voornamelijk te maken met het 
fl exibel concept van het gebouw. Zo staat de constructie functiewisselingen toe door 
de kolommenstructuur en de constructieve overcapaciteit. Ook het toepassen van 
grote atria en vides in het gebouw is de werksfeer bevorderd voor de gebruiker.
Op het omgevingsniveau profi teert het gebouw mede van de totale kavel van de 

campus, waar een groen en diverse opper-
vlakte wordt aangeboden voor zowel mens 
als dier. 

De belangrijkste adviezen die door de Tool 
worden gegeven voor verbetering hebben 
op omgevingsniveau te maken met het beter 
opvangen van regenwater en een gesloten 
grijswatersysteem. Ook het behouden en 
benutten van culturele elementen zou een 
extra kwaliteit opleveren. Op gebouwniveau 
moet gezocht worden naar een natuurlijk 
installatieconcept waarin voorhanden atria 
kunnen dienen als een technisch facet. Ook is 
de CO

2
-uitstoot te hoog en moet het uit C2C 

oogpunt minder gaan uitstoten of meer gaan 
compenseren.
Ook hier geldt dat er te weinig is gekeken 
naar mogelijkheden voor het teruginbrengen 
van bestaande materialen.

Als overall kan geconcludeerd worden dat het 
gebouw weinig Cradle to Cradle oplossingen 
heeft geïntegreerd en er op dat gebied veel 
voordeel geboekt kan worden.
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Nike hoofdkantoor, Hilversum
Op het bedrijventerrein ArenaPark in Hilversum staat het Nike hoofdkantoor. Het 
complex, bestaande uit vijf losstaande gebouwen, is ontworpen door medeoprichter 
van de Cradle to Cradle gedachte en architect William McDonough. Het complex 
bevat diverse thematuinen waaronder een watertuin, een sporttuin, een zen-tuin en 
een basketbalveld. Deze tuinen staan ook in nauw verband met de C2C gedachte.
Omdat het Nike Hoofdkantoor in Hilversum is ontworpen door William McDonough 
maakt het interessant om deze te toetsen aan de Ontwerptool. Vanuitgaande dat tot 
in detail de C2C gedachte is doorgevoerd zal deze goed moeten scoren.

Eindscore Nieuwbouw Nike Europe Hilversum

waardering: Goed
100 Projectnaam: Nike Europe

Locatie: Hilversum

90 Adres: Olympia 5a-d

Postcode: 1213 NR

80 Functie: Kantoor

Nieuwbouw

70 Setting: Industriegebied

Laatste wijziging: 6-1-2009

60

50 Winst Energie Standaard minimaal verbruik Kantoor 3.200.000 kWh/jaar

Standaard maximaal verbruik Kantoor 4.800.000 kWh/jaar

40 Verbruik nieuwe situatie 1.050.667 kWh/jaar

30 Winst Gas Normaal gasverbruik 587.200 m3

Nieuw gasverbruik 105.696 m3

20

Winst Water Normaal schoonwaterverbruik 10.180.078 liter

10 Nieuw waterverbruik grijs 9.900.625 liter

Nieuw waterverbruik schoon 279.453 liter

Winst CO2 CO2 compensatie 12.547 kg/CO2/jaar

CO2 vervuiling 837.438 kg/CO2/jaar

CO2 vervuiling materiaal 191.105 kg/CO2/jaar

Totaal CO2: 1.015.996 kg/CO2/jaar

Financieel Kosten/opbrengst energiegebruik € 189.120 /jaar

Kosten energiegebruik standaard € 720.000  /jaar

Kosten gasverbruik € 70.816 /jaar

Kosten gasverbruik standaard € 393.424  /jaar

Kosten waterverbruik € 480 /jaar

Kosten waterverbruik standaard € 17.469  /jaar

Totale winst g/w/l per jaar € 870.477,15  /jaar

Investering duurzame energiebronnen € 9.000,00

Aanschafkosten / levensduur € 300,00 /jaar

Schrotwaarden € 0,00

Winst hergebruik ipv nieuwe materialen € 0,00

Kosten nieuwe materialen € 1.864.968,59

Totale Materiaalkosten -€ 1.864.968,59

Met zijn 73 punten op een schaal van 100 komt het Nike hoofdkantoor het beste 
uit de beoordeling aan de hand van de Ontwerptool. McDonough heeft binnen de 
Nederlandse regelgeving een verantwoord complex gerealiseerd. Het omvat hier 
een nieuw kantoorgebouw met een industriegebied als bijbehorende setting. Op alle 
niveaus wordt redelijk goed gescoord. Zo wordt het omgevingsniveau gewaardeerd 
met 24 van de 30 punten, op gebouwniveau zijn 31 van de 35 punten behaald, 13 
van de 20 punten op elementniveau en 6 van de 15 punten op materiaalniveau. 
Binnen de regelgeving is dus redelijk optimaal ontworpen.
De belangrijkste beoordelingen die hebben geleid tot een eindbeoordeling van ruim 
zeventig punten zijn het toepassen van een waterzuiveringssysteem en grijswa-
tersysteem op omgevingsniveau. Dit in combinatie met de oppervlakteverhouding 
groen en bebouwd gebied met  het creëren zorgt voor een positieve uitkomst. Op 

gebouwniveau is veel aandacht besteed aan 
een veilig en gezond binnenklimaat.

Er zijn slechts een aantal adviezen bij het 
ontwerp. Zo zouden meer cultureel historische 
elementen de omgeving c.q. kavel kwalitatief 
kunnen verbeteren. Dit geldt eveneens voor 
het gebruik van authentieke fl ora en fauna in 
de directe omgeving. 
Op gebouwniveau is het enige advies wat 
door de Ontwerptool wordt gegeven het 
overwegen van een geheel natuurlijk geven-
tileerd gebouw. 
Ondanks het hier een nieuwbouwproject 
betreft zijn meeste adviezen te vinden op 
gebied van het materiaalgebruik. In Nederland 
zijn nauwelijks materialen te vinden die 
voldoen aan de eisen. Ondanks dat zijn de 
materialen niet optimaal benut of toegepast. 
Daarbij zijn weinig bestaande materialen 
benut voor de nieuwe functie.

Uit de Tool blijkt dat het gebouw inderdaad 
aan de hand van de Cradle to Cradle-fi losofi e 
is benaderd. Vele facetten die onder de 
noemer van deze gedachten vallen zijn terug 
te vinden in het gehele complex. Er is veel 
aandacht besteed aan de kwaliteit van de 
gebruikers op een verantwoorde manier. 
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Testen van de 
tool middels een 
workshop

Enkele betrokkenen hebben de Tool getoetst op gebruiksvriendelijkheid, vraagstel-
lingen, opmaak, inhoud en eindconclusies. Door de Tool aan een groep van een aantal 
mensen met diverse belangen te laten toetsen ontstaat een compleet beeld van de 
totale Ontwerptool. Alle deelnemers hebben de Tool volledig doorlopen en voorzien 
van adviezen en commentaar. Voor deelnemers vanuit de TU/e wordt het pilotproject 
Vertigo, faculteit bouwkunde TU/e, ingevoerd door de gebruiker. De overige bepalen 
zelf de in te voeren projecten die getoetst moeten worden op Cradle to Cradle. 

Er is besloten weinig voorbereidingen te treffen voor de uiteindelijke workshop. De 
deelnemer is een Excel-based Ontwerptool aangereikt met bijbehorende link naar 
het voor u liggende werkboek 2: “Ontwerptool”. Met deze gegevens zou de uitein-
delijke gebruiker ook capabel moeten zijn om zijn/haar ontwerp of gebouw in te 
voeren. Omdat de deelnemers alle afkomstig zijn uit de bouwwereld, eveneens als 
de uiteindelijke eindgebruiker, zullen enkele bouwkundige termen bekend worden 
geacht. 

Er zullen nu per categorie enkele adviezen worden uitgewerkt die zijn ontstaan na 
het invoeren van de gegevens van het ontwerp. Per kanttekening wordt direct toege-
licht hoe deze zullen worden opgelost en wat hiervoor de beweegredenen zijn. 

Gebruiksvriendelijkheid:
-Wat houden de verkleurende cellen achter elke categorie / eigenschap in en hoe 
zijn deze beoordeeld?
Oplossing: Om de Tool zo transparant en visueel mogelijk te behouden is ervoor 
gekozen niet de score per eigenschap te vermelden, maar het inzichtelijk te maken 
door een verkleurende cel te integreren. De cel kan rood (slecht), oranje (matig) en 
groen (goed) opkleuren. Dit is afhankelijk van de te kiezen opties uit het pulldownmenu 
en de daarbij verbonden eindscore (zie hoofdstuk: “Waardekader”). Cradle to Cradle 
keuzes zijn hoog gewaardeerd en zullen zorgen voor een groen opkleurende cel. Er 
zijn echter ook duurzame keuzes die niet direct herleidbaar zijn uit de C2C-fi losofi e, 
deze zullen in de meeste gevallen oranje kleuren. Een niet duurzame keuze kleurt 
rood en zal de gebruiker aansporen tot een betere keuze. 

-Bij het invoeren van de Tool weet de gebruiker niet hoever hij is gevorderd in de 
Tool, kan er een soort van vordering worden weergegeven (bijv. een meter die 
volloopt)?
Oplossing: In de titelpagina van elke sheet is een stappenmeter opgenomen. In 
totaal zijn er negen hoofdsheets waarin de eindbeoordeling wordt beoordeeld. Voor 
elke sheettitel staat vermeld “Stap X/9”. Zodoende is het voor de gebruiker overzich-
telijk hoe ver hij/zij is gevorderd in de Tool.

Vraagstelling:
-In enkele gevallen worden termen gebruikt die voor de gebruiker onduidelijk zijn, 
kan de terminologie worden aangepast?
Oplossing: In de meeste gevallen zijn het directe vertalingen uit de Cradle to Cradle 
gedachte en kunnen deze begrippen niet worden aangepast. Omdat het hier gaat 
om een C2C Ontwerptool is het belangrijk voor de bewustwording en eensgezindheid 
dat de terminologie meer ingeburgerd wordt. Waar het gaat om opties of eigen-
schappen die niet direct zijn vertaald uit C2C zijn waar nodig aanpassingen gedaan 
de begrippen vanzelfsprekender te maken. 
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-Waar is de specifi eke vraag voor de interne fl exibiliteit?
Oplossing: In eerste instantie werd deze berekend aan de hand van meerdere 
deelvragen. Er is uiteindelijk voor gekozen, door de meerdere vraag naar de optie, 
deze vraag ook voor de eindgebruiker optioneel te maken. Zodoende kan de eindge-
bruiker een extra keuze maken waarin de fl exibiliteit wordt beoordeeld.

-In de sheet “Projectgegevens” bevinden zich enkele checkboxes met vragen over de 
infrastructurele omgevingskwaliteiten. Wanneer voldoet men aan deze eisen?
Oplossing: Om deze discutabele vragen te tackelen zijn voorwaarden gesteld 
waarbinnen de infrastructuur aanwezig zou moeten zijn.

Opmaak:
-Per categorie of eigenschap zit een comment (informatie) verscholen achter een 
bepaalde cel. Op het moment is het voor de gebruiker onduidelijk wat ermee wordt 
bedoeld.
Oplossing: Deze onduidelijk is weggenomen door de cel te voorzien van de tekst 
‘Info’. Door op de cel te staan verschijnt een pop-up box met een korte vraag-
stelling, hiermee zou de eigenschap ingevoerd kunnen worden. Mocht dit nog te 
onduidelijk zijn wordt er per niveau een link aangeboden die verwijst naar Boek 2: 
“Ontwerptool”.

-Enkele buttons en cellen zijn in enkele gevallen in een onwillekeurig stramien 
geplaatst.
Oplossing: Waar mogelijk zijn de buttons en cellen in één lijn geplaatst, hierdoor 
ontstaat er meer rust in de opmaak. Ook is ervoor gekozen per type vraag een vast 
stramien aan te houden. Zo zijn alle pulldown-menu’s in dezelfde kolom geplaatst. 
Dit geldt ook voor oppervlaktes, inhouden en aantallen, die elk hun eigen vaste rij 
hebben verkregen.

-De schaal en niveaus van de twee eindgrafi eken zijn niet gelijkwaardig, hierdoor is 
het lastig waarden te vergelijken in één oogopslag.
Oplossing: Dit probleem kan niet geheel worden opgelost door de beperkingen in 
Excel 2003. Door de uitkomsten te comprimeren ontstaat een onduidelijke grafi ek, 
welke lastig te begrijpen is. Vandaar is er voor de oplossing gekozen de schaal gelijk 
te trekken,  hierdoor zullen de waarden in beide grafi eken alsnog vergelijkbaar zijn.

Inhoud:
-Is het lijstje bijzondere omgevingskwaliteiten compleet genoeg?
Oplossing: De lijst met bijzondere omgevingskwaliteiten is vertaald uit de literatuur 
van Cradle to Cradle. Uiteraard zijn er overige mogelijke combinaties voor het 
benutten van de kwaliteiten in de omgeving van het gebouw, maar deze worden 
niet allemaal behandeld door de Tool. De optie “Anders, namelijk...” is om die reden 
ook opgenomen, waarmee de ontwerper zelf de mogelijkheid heeft deze lijst te 
vergroten.

-Wat is de inhoud van het gebouw of waar kan ik hem invoeren? Nu is het alleen 
mogelijk eenvoudige plattegronden in te voeren.
Oplossing: In eerste instanatie werd de inhoud berekend aan de hand van het netto 
vloeroppervlak te vermenigvuldigen met het aantal verdiepingen en de verdiepings-
hoogte. Door de wens om deze inhoud inzichtelijk of variabel te maken is een extra 
mogelijkheid ingevoerd om deze kubieke meters in te voeren in de sheet Project-
gegevens. Deze optie is vrijblijvend en hoeft alleen worden ingevuld in bijzondere 
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gevallen. De inhoud wordt anders berekend zoals hierboven is omschreven.

-In enkele gevallen is het onduidelijk wat er met een waarde wordt bedoeld, kan dit 
niet worden verhelderd?
Oplossing: Uit navraag blijkt dat het vooral ging om de automatische berekening 
van de overmaat van de verdiepingshoogte. In het bouwbesluit is gesteld dat een 
verdieping minimaal 2.60 meter moet zijn, in de Tool werd de verdiepingshoogte 
minus de maat van 2.60 meter berekend en getoond. Bijvoorbeeld verdiepings-
hoogte van 5.00 - 2.60 geeft een overmaat van 2.40 meter. De gebruiker ziet liever 
de waarde van de verdiepingshoogte in plaats van de overmaat. 

Overig:
-Waarom is de Ontwerptool niet uitgevoerd in de Engelse taal?
Oplossing: Uit de analyse is gebleken dat er een specifi eke vraag is naar een Neder-
landse Tool op gebied van duurzaamheid (Dutch Green Building Council 2008). Op 
de Europese en Amerikaanse markt zijn al meetprogramma’s te vinden als BREEAM 
en LEED, hiermee moet de Cradle to Cradle Ontwerptool niet gaan concurreren. 
Omdat het specifi ek voor de Nederlandse markt is bestemd zullen alle teksten in het 
Nederlands worden gegeven. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de eindgebruiker dit 
prefereert boven een identieke wereldwijde Tool.  

-Het is mogelijk om de materialen van een bestaand gebouw in te voeren, plus 
eventuele overige materialen die te vinden zijn op de kavel. Welke waarden moet ik 
als gebruiker nu invullen?
Oplossing: Dit wordt aan de gebruiker overgelaten. Mocht de gebruiker een totaal 
gebouw op elk niveau willen invoeren is hij/zij daarin vrij. Maar staat op voorhand 
vast welke materialen en hoeveelheden uit het gebouw worden gehaald is dit ook 
een optie. In een later stadium wordt over deze hoeveelheden gevraagd in welke 
hoeveelheden deze worden teruggebracht, deze hoeveelheden worden vermeld in 
de sheet “Advies Sustainable Service Plant”. 

-Er bevinden zich enkele typefouten in de Tool. 
Oplossing: Deze zijn in de loop van de ontwikkeling van de Ontwerptool aangepast.

Conclusie workshop
Door persoonlijke benadering van de ondervraagden konden alle vragen worden 
gesteld en beantwoord. Er is bewust gekozen voor persoonlijke ‘ondervraging’ om 
zodoende te zien hoe onbekende van de Tool omgingen in het gebruik van de Tool. 
Door diverse betrokkenen te vragen is een completer beeld ontstaan van de Tool 
en dit is de kwaliteit hiervan ten goede gekomen. Doordat de Tool niet Engelstalig 
is uitgevoerd was het niet mogelijk een versie te sturen naar Michael Braungart 
en William McDonough, alsmede hun bedrijven, om hen te confronteren met een 
beoordelingsprogramma als de Ontwerptool. Dit is een eventuele aanbeveling voor 
de toekomst.
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Herbestemmen 
van Vlisco, 
Gebouw 1911

Fig. 45 Concept Sustainable Service Plant voor het 

Vlisco Gebouw 1911.

Een derde en laatste test is het doorlopen van een regulier ontwerpproces aan de hand 
van de voorhanden Ontwerptool. In de aanloop naar het uitbrengen van adviezen 
met betrekking tot Gebouw 1911 zijn diverse analyses ondergaan welke zowel het 
uiteindelijk ontwerp als de Ontwerptool ondersteunen. Zo heeft u al kunnen lezen 
over een uitgebreide Omgevings- en Gebouwanalyse (voor een volledige analyse 
wordt verwezen naar Boek 3: Bijlagen). Daarbij is de bestaande situatie ingevoerd 
om het gebouw naar C2C-waarde te beoordelen.

Bij het verwerken van de gegevens in de Tool wordt in eerste instantie gewerkt naar 
een Sustainable Service Plant. Door de bevindingen uit de analyse in te voeren in de 
Tool ontstaan diverse adviezen met betrekking tot een duurzaam installatieconcept 
en het benutten en bevorderen van omgevingskwaliteiten en eigenschappen. Zo 
benut de Tool de aanwezige Zuid-Willemsvaart voor het verwarmen en koelen van 
het gebouw in zomer- en winterperiode met gebruik van een warmtewisselaar. Ook 
wordt aangeraden een biologisch zuiveringssysteem, zoals het Sanergy systeem van 
Arcadis, toe te passen om de vervuilde grond te zuiveren en direct te benutten als 
Warmte- en Koudeopslag. Een advies om een al dan niet bestaand gebouw en/of 
materialen te gebruiken als Greenhouse voor het zuiveren van het grijswatersy-
steem.
Uiteraard worden ook voordehandliggende maatregelen aangedragen als de 
hoeveelheid zonne-energie, windenergie, regenwateropvang en dierenhuisvesting. 
Een schema als hieronder is weergegeven kan worden gegenereerd uit de verworven 
adviezen uit de Ontwerptool. Dit systeem zal de basis moeten zijn voor het uitein-
delijk ontwerp. 
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Fig. 46 Stedebouwkundig concept voor het Vlisco-

complex.

Met de eerste stappen vanaf de analyses, invoer in de Tool naar het 
gegenereerd model uit de verbonden adviezen kan de eerste stap van 
het proces worden afgesloten. Met deze zelf opgelegde richtlijnen kan 
de ontwerper starten met zijn ontwerpproces, waaraan het doorlopen 
van de Tool parallel zal lopen. 

Een volgende stap, gedeeltelijk onafhankelijk aan de Tool zal het 
uitwerken van het stedebouwkundig plan zijn. In geval van Vlisco is 
aan de hand van de voorhanden analyses besloten enkele minder 
esthetische gebouwen met hoge economische materiaalwaarden te 
slopen en in te zetten als nieuw ‘voedsel’ voor de herbestemming. 
Hierdoor zal ruimte vrij komen om het groenoppervlakte te vergroten 
en de kwaliteiten op de kavel vele malen te verhogen. Door eveneens 
verdwenen kwaliteiten als een oude watervoorziening en het terug-
vorderen van de verloren kasteeltuinen zullen als Cradle to Cradle 
kwaliteiten worden vergaard. 
De analyse heeft ook geleidt tot een uiteindelijke bestemming voor 
het gebouw 1911. Volgens de analyse is er vraag naar een themapark 
in Helmond met diverse bestemmingen als workshops, jongerenhuis-
vesting en een Industrieel Museum. Er is vraag naar een centraal 
ontmoetingspunt wat de sociale diversiteit van de Helmondse 
bevolking zal opwaarderen in combinatie met toeristen en bezoekers 
van het museum. Deze nieuwe functie zal direct waarborgen dat het 
industrieel verleden van Helmond blijft gewaarborgd en zal zorgen 

voor extra educatie en entertainment. De ligging tussen de infrastructurele driehoek 
tussen het autoviaduct De Traverse, de Zuid-Willemsvaart en de treinverbinding 
Eindhoven-Venlo heeft het Vlisco-complex een unieke en markante ligging bezorgd 
binnen de stad en zijn beschaving.

Bij de toegewezen bestemming van een museum is gekeken naar de te verwachten 
bezoekersaantallen, bestedingspatroon, doelgroep, verblijfsduur en overige 
bouwkundige museumvereisten. Dit alles heeft geleidt tot een Programma van Eisen 
wat volledig is toegespitst op een bouwkundige (her)bestemming van Gebouw 1911, 
zie Boek 3: Bijlagen. 

De Ontwerptool werd voor dit project gebruikt als adviesorgaan voor een virtueel 
ontwerp. Op basis van het Sustainable Service Plant zijn ontwerpbeslissingen 
gemaakt aan de hand van de Ontwerptool. Op voorhand is op Omgevings- en 
Gebouwniveau gebouw 1911 ingevoerd, inclusief de materialen uit het gebouw en 
zijn directe omgeving. 
In het begin van dit eindverslag is de samenwerking met Joris Ketelaars, Product 
Development, bekend gemaakt. In de discipline Productontwikkeling is gezocht 
naar een geïntegreerd gevel- en vloerconcept voor Gebouw 1911 met behulp van 
aanwezige materialen uit het gebouw en gesloopte gebouwen. Door deze technische 
uitwerking zijn een tal van ontwerpbeslissingen gemaakt welke kunnen worden 
getoetst aan de hand van de Ontwerptool. 
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Hieronder zullen de adviezen worden behandeld welke afkomstig zijn uit 
de tool:
De Tool heeft aan de hand van de opgegeven setting in een stedelijk gebied de herbe-
stemming geanalyseerd. Op de diverse niveaus is goed gehandeld. Op omgevings-
niveau is de volledige score behaald met 9 van de 9 punten, op gebouwniveau is 85% 
behaald met 43 van de 51, op elementniveau is 95% behaald met ruim 12 punten 
van de 13 en op materiaalniveau zijn uiteindelijk 13 van de 18 punten behaald. De 
totaalscore komt dan uit op 84 punten op de Cradle to Cradle-schaal. 

In het algemeen zijn er weinig adviezen gegeven door de Tool tot verbetering van 
het geheel. Op gebouwniveau worden twee adviezen gegeven. De eerste adviseert 
het zicht naar buiten en de onderlinge zichtlijnen te vergroten. Het tweede advies 
raadt aan het zonlicht meer te laten infi ltreren in de ruimte, waarmee energiekosten 
kunnen worden bespaard.
Vervolgens zijn er op element- en materiaalniveau wel een hoger aantal adviezen. Zo 
zouden de kwaliteiten van de nieuwe elementen verbeterd moeten worden. Helaas 
is dit nog niet volledig mogelijk omdat er op de (Nederlandse) bouwmarkt weinig 
C2C-producten zijn te vinden. De overige adviezen betreffen het onderzoeken van 
de mogelijkheden op gebied van het bestaande beton.

Naast deze adviezen die direct zijn weerslag hebben op de Cradle to Cradle eindbe-
oordeling zijn een aantal algemene adviezen gegeven, die geen directe C2C achter-
grond bezitten. Zo wordt men herinnerd aan het gegeven van de vervuilde grond 
van de kavel. Ook wordt men bewust gemaakt voor eventuele functiewisselingen in 
de toekomst en de daarbijhorende veranderingen op gebied van de installatie en de 
indeling. En als laatste laat de Tool bekijken of er mogelijkheden bestaan om het glas 
op het zuiden en noorden te vergroten voor meer lichtinval.  

Eventuele aanpassingen voor de uiteindelijke Ontwerptool:
Ondanks het hier een virtueel project omvat kunnen uit deze invoer conclusies 
worden verbonden op gebied van het gebruik van de Ontwerptool. In geval van het 
complex Vlisco, met gebouw 1911 in het bijzonder geeft de Tool positieve opties 
en adviezen voor een duurzaam installatieconcept. Combinaties met het benutten 
van bodemwarmte en direct het vervuilde grondwater te zuiveren wordt door vele 
ontwerpers niet overwogen. Deze mogelijkheden zijn niet bij iedereen bekend en 
worden daarom extra bijgevoegd in het bijbehorende boek 2 “Ontwerptool”. 
Verder is het mogelijk dat bij bepaalde vragen gerichtere informatie gevraagd 
wordt. Daarom is er besloten een directe hyperlink naar boek 2: “Ontwerptool” 
te maken waarin per vraag een uitgebreide uitleg wordt gegeven. Ook zijn de 
adviezen, terminologie en uitleg op enkele plaatsen verduidelijkt omdat verwarring 
zou kunnen ontstaan bij enkele mogelijkheden. Omdat de terminologie van Cradle 
to Cradle nog niet bij iedereen bekend is kunnen termen onbekend voorkomen 
bij de gebruiker. Om men meer bewust en bekend te maken is gekozen deze 
termen te handhaven en een defi nitie in het boek 2 “Ontwerptool” bij te voegen. 
Omdat de gebruiker tijdens het invoeren wil zien hoe ver hij is gevorderd in de 
beoordeling is een schaal opgenomen waarin deze vordering visueel wordt weerge-
geven. 
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Conclusies over de 
tool 

C. Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk zullen onder diverse noemers conclusies of aanbevelingen worden 
gegeven over de totale Ontwerptool. Als eerste zal een overall waardering worden 
gegeven over de bevindingen van de Ontwerptool om de Cradle to Cradle-waarde 
te bepalen.
De conclusie over de Tool is getrokken uit de bevindingen uit Deel B: “Testen van de 
Theoretische Tool”. Hiermee is aan de hand van pilotprojecten en ondervraging van 
potentiële eindgebruikers de werking van de Tool bepaald.

Op voorhand zijn de pilotprojecten ingedeeld naar verwachting op gebied van C2C. 
Na invoer van de pilotprojecten zijn de eindscores vergeleken uit de Ontwerptool met 
de verwachting. Na diverse ontwikkelingen uit de Tool is een onderbouwde eindbe-
oordeling ontstaat waarin de gebouwen op een correcte wijze zijn beoordeeld. 
Vervolgens is de Tool voorgelegd aan een aantal potentiële bouwkundige eindge-
bruikers waarmee de Tool in zijn algemeenheid is getoetst. Uit deze workshop zijn 
diverse aanbevelingen tot verbetering gekomen, welke vervolgens allemaal zijn 
gewogen. Op het moment dat de aanbeveling een meerwaarde veroorzaakte is hij 
verder ingevoerd in de Ontwerptool. Het uiteindelijk commentaar wat volgde uit de 
workshop was vooral gericht op de opmaak en gebruiksvriendelijkheid van de gehele 
tool dan op de inhoud of vraagstelling. Wel viel op dat enkele criteria nog niet goed 
genoeg werden begrepen door de deelnemers, de belangrijkste reden die hiervoor 
kan worden opgegeven is het feit dat de meerderheid nog niet volledig bekend is met 
de terminologie van Cradle to Cradle. Maar veelvuldig gebruik van de Tool en verdere 
verdieping in de fi losofi e zullen dit probleem op korte termijn moeten verhelpen. 

Hoewel het bekend is dat het waardekader niet geheel wetenschappelijk onderbouwd 
kan worden en de verdeelsleutels arbitrair zijn wordt met een betreffende Tool de 
werkelijkheid tastbaar gemaakt. Vanuit de wetenschap is het een verlangen om 
gedachtegangen of fi losofi eën tastbaar en meetbaar te maken. Door het meetbaar 
maken kunnen gegevens worden vergeleken, welke zullen leiden tot een verdere 
verfi jning van de methodiek.
Met de analyses naar de verwachtingen van een nieuwe Nederlandse Tool (Dutch 
Green Building Council 2008), het vergelijken van bestaande programmatuur en de 
workshops is een compleet werkende Ontwerptool ontstaan welke waardig onder-
bouwde gegevens genereert (CoBouw 2008) (Teunissen 2008) (MBDC 2008). 

Als totaal zal de C2C Ontwerptool op dit moment zo optimaal mogelijk worden voorzien 
van een juiste opmaak en gebruiksvriendelijkheid. Het is bekend dat hieraan nog een 
en ander kan worden verbeterd om de eindgebruiker een overzichtelijke Tool voor te 
leggen. Hiervoor zal moeten worden overgeschakeld van een Excel-based worksheet 
naar een softwarematig pakket. Hiervoor zullen in de volgende hoofdstukken aanbe-
velingen worden gegeven.
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Aanbevelingen tot 
aanpassingen

In dit hoofdstuk zullen enkele aanbevelingen worden gegeven tot aanpassing van 
de Tool. Gedurende het afstudeerproject zijn accenten gelegd op de aspecten die 
uit de analyses naar voren zijn gekomen. Het is echter wel mogelijk enkele van deze 
aspecten ver te specifi ceren of uit te breiden. Hieronder zullen de aanbevelingen in 
een onwillekeurige volgorde worden opgesomd.

Engelse versie;
Nederland is een innovatief en vooruitstrevend land. Sinds de VPRO uitzending van 
Tegenlicht Afval is Voedsel is Nederland in de ban van het Cradle to Cradle principe. 
Uit eerder omschreven onderzoek van Dutch Green Building Council (Teunissen 
2008) is gebleken dat Nederland snakt naar een bouwkundig meetinstrument 
op korte termijn. Op de Amerikaanse en Europese markt zijn al enkele software-
pakketten te vinden op gebied van duurzaamheid, maar niet op gebied van C2C. 
Omdat de specifi eke vraag in Nederland zo groot en actueel is, is besloten de 
Ontwerptool allereerst in Nederland in te voeren. Dit sluit niet uit dat na invoering 
in Nederland deze Tool kan worden uitgebreid naar Europees niveau in een andere 
taal.

Softwarematig invoeren van de totale Tool;
De Tool is ingevoerd in een Excel-based databestand. Deze invoering heeft enkele 
voordelige en nadelige kanten. Om deze aspecten op te vangen zou het mogelijk 
zijn in de toekomst de Tool om te zetten naar een softwarepakket, waarin zaken 
als opmaak en enkele gebruiksvriendelijke commentaren uit de workshop kunnen 
worden verholpen. Op dit moment wordt op dit vlak het Excel-bestand optimaal 
benut en kan moeilijk worden opgewaardeerd.

Eventueel aanbieden op het internet;
Mocht de vraag naar de Ontwerptool groeien is het een optie de Tool aan te bieden 
via het internet. Via een licentie zou het mogelijk zijn de Tool aan te bieden en 
periodiek te voorzien van een update. Door de fl uctuerende bouwmateriaalprijzen 
zullen deze waarden regelmatig aangepast moeten worden. Zo brengt Cobouw elke 
maand een lijst uit met ‘richtprijzen bouwmaterialen’ (CoBouw 2008). 
Maar ook rendementen uit bijvoorbeeld duurzame oplossingen of nieuwe innovaties 
op gebied van dit thema kunnen via de update worden geïntegreerd, zonder het 
toesturen van een nieuw softwarepakket. 

In combinatie met software ontstaan andere mogelijkheden zoals onder andere 
bij elke optie en/of eigenschap een aparte pop-up met de totale uitleg van de 
vraag, inclusief afbeeldingen, tekeningen en dergelijke;

Zoals in de tweede aanbeveling is vermeld ontstaan meerdere opties bij het software-
matig invoeren van de Tool. Zo zou op dat moment het probleem van de vraagstelling 
kunnen worden opgelost door bij elke eigenschap een pop-up scherm te ontwikkelen 
met alle voorziene informatie.

Toetsen van de Tool door Michael Braungart of William McDonough;
In de loop van het afstudeerproject zijn contacten gelegd met het bedrijf van William 
McDonough om een eventuele tweeweekselijke stage te lopen bij het bedrijf van de 
Amerikaanse Architect William McDonough. Het bedrijf heeft op voorhand aange-
geven mee te willen werken met een desbetreffende stage. Helaas is vervolgens 
nooit gekomen tot een serieuze afspraak of samenwerking. Dit zou in de toekomst 
zeerzeker aan te bevelen zijn om de Tool systematisch door te lopen en te testen op 
gebied van de Cradle to Cradle gedachte.

•

•

•

•

•
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Aanbevelingen tot 
vervolgonderzoek

Hierboven zijn enkele kleinschalige aanbevelingen opgesomd voor aanpassing van 
de Ontwerptool. Er bestaan enkele mogelijkheden tot vervolgonderzoek om de Tool  
verder te specifi ceren. Hieronder zullen de mogelijke aanbevelingen tot vervolgon-
derzoek worden opgesomd:

Berekenen van opbrengst uit zonne- en windenergie met behulp van aantal 
zonuren en windsnelheden per provincie.

In de Tool zijn vragen gesteld als de betreffende Provincie van het ontwerp, de 
hoogte van de bebouwing en het type toe te passen duurzame oplossingen. Uit de 
invoer van de betreffende provincie worden reeds gekoppelde gegevens bekend 
als het aantal zonuren, hoeveelheid neerslag en gemiddelde windsnelheid in m/s. 
In combinatie met de overige vragen zouden exacte berekeningen kunnen worden 
gemaakt. Met deze exacte berekening ontstaat een realistischer beeld van de werke-
lijkheid. 

Op het moment dat bouwmaterialen Cradle to Cradle worden ontwikkeld zullen 
op element- en materiaalniveau aanpassingen moeten worden gedaan. Zowel in 
vraagstelling als in het waardenkader. 

Door het reeds ontbreken van de juiste bouwmaterialen is het nog niet mogelijk 
bepaalde materialen te toetsen op C2C. Hoewel MBDC een methode heeft ontwikkeld 
om een materiaal Basic, Silver, Gold of Platinum te waarderen is er op dit moment 
nog geen enkele Platinum bouwmateriaal en zijn er slechts enkele Gold materialen. 
De methodiek schaalt niet C2C-materialen in met een Basic waardering, materialen 
welke volgens de fi losofi e 100%-C2C zijn zullen een Platinum waardering ontvangen 
(MBDC 2008). Zolang Cradle to Cradle nog niet volledig is doorgedrongen in de 
productontwikkeling zullen in de Tool vragen worden gesteld over de op dat moment 
beste ontwerpregels. 
Vanaf het moment dat er producten worden geïntroduceerd met een Platinum of 
minimaal een Gold certifi caat is het mogelijk de eigenschap in de Tool op materiaal- 
en elementniveau volledig aan te passen. Dit kan dus pas geschieden na een uitvoerig 
onderzoek naar C2C-bouwmaterialen.

Het aanscherpen van het waardekader naar gelang de prestaties in de verschil-
lende periodes.

Het moet lastig blijven een volledig C2C-gebouw te scoren. Mocht er in de Ontwerptool 
een score boven de 90 worden behaald zal de waardering ‘uitstekend’ worden gegene-
reerd. Maar een uitstekend gebouw in 2008 hoeft in 2012 niet meer uitstekend te 
zijn doordat het waardekader telkens kan worden aangescherpt. Naar gelang de C2C 
fi losofi e zich ontwikkeld kan het waardekader worden bepaald. Hiervoor zal in de 
toekomst verder onderzoek noodzakelijk zijn.

•

•

•
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Eindconclusie De uiteindelijke Ontwerptool kan gezien worden als een nuttig meetinstrument om 
bestaande en nieuwe ontwerpen of gebouwen te toetsen op de C2C-fi losofi e. Door 
gebruik te maken van de Ontwerptool zullen de ontwerpers bewust worden gemaakt 
van het nut en de voordelen die deze methodiek biedt. Deze bewustwording zal 
van groot belang zijn bij het mogelijke slagen van de methodiek. Waar bestaande 
programmatuur het certifi ceren uitbesteedt aan gespecialiseerde bedrijven zal de 
Ontwerptool gebruiksvriendelijk moeten zijn voor de ontwerper zelf. Hierdoor zal de 
ontwerper de opdrachtgever doen laten besluiten te kiezen voor een C2C oplossing 
in plaats van een traditionele goedkope en niet-duurzame oplossing. 
Doordat de Tool snel en visueel de keuzes inzichtelijk maakt kan het bijdragen tot 
een duurzaam ontwerp en hiermee tot een milieubewustere wereld. 

De keuze tussen nieuwbouw en bestaande gebouwen zal eerder worden overwogen 
en aanwezige kwaliteiten op en rondom de kavel zullen eerder worden benut. Het 
bewust omgaan met materialen en het op voorhand meenemen van de volgende 
levenscyclus zal positieve gevolgen hebben op de bouwmarkt en de eindgebruiker.
Het behouden van cultureel historische elementen en gebouwen op elke schaal zal 
een meerwaarde leveren op sociaal vlak en maakt de overweging duidelijk tussen 
sloop of behoud op diverse schaalniveaus. 
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Persoonlijke 
evaluatie

In het laatste hoofdstuk zal stil worden gestaan bij de persoonlijke ontwikkeling 
gedurende dit afstudeerproject. 

In juni 2006 ben ik afgestudeerd aan de Avans Hogeschool te Tilburg met de diffe-
rentiatie Bouwtechnisch Ontwerpen. Aansluitend heb ik de overstap gemaakt naar 
de Technische Universiteit Eindhoven om me verder te ontwikkelen op het gebied 
van Building Technology. Het belangrijkste doel wat ik voor mezelf heb gesteld is 
het ontwikkelen van een diepere en diversere bouwkundige kennis, waar vooral de 
benadering een belangrijke rol zou moeten spelen. In de jaren die volgde is hard 
gewerkt aan deze wetenschappelijke benadering en hebben projectwerk en colleges 
mij geholpen om me verder te ontwikkelen. Als ik terugkijk op de afgelopen periode 
is deze benadering meer en meer eigen gemaakt. 

Maar ik wil hier vooral stil staan bij de persoonlijke evaluatie tijdens het afstu-
deren. In de aanloop naar het afstuderen is gezocht naar een actueel thema op 
bouwkundig vlak waarbinnen innovatieve mogelijkheden waren gesteld. Voor een 
afstudeerproject van een volledig jaar was een actueel en uitdagend afstudeerthema 
een must. In Cradle to Cradle is daarin het perfecte thema gevonden. In combinatie 
met herbestemmen ontstond een afstudeerproject welke op dit moment het beste 
bij mij past. 
In het lopende afstudeerproject is nogmaals duidelijk geworden dat het zelfstandig 
ontwerpen van een ontwerp niet aan mij persoonlijk is besteed. Mijn interesse en 
kwaliteiten liggen vooral op het gebied in samenwerking met een ontwerper te 
werken van concept tot detail. Het ontwikkelen van een Ontwerptool voor de C2C-
fi losofi e is hiervan een goed voorbeeld.

Persoonlijk ben ik tevreden met het eindresultaat. Ondanks dat ik op voorhand niet 
had verwacht zoveel met een programma als Excel te kunnen bereiken had ik graag 
een verder ontwikkelde Tool willen ontwerpen. Helaas is dit met de aanwezige kennis 
niet mogelijk geweest. Het werken met de thematiek heeft mijn ogen doen openen 
en heeft ook zijn weerslag op mijn dagelijkse gebruik en gedachtegang. 

Met vriendelijke groet,

Bas van de Westerlo
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“We shape our buildings and a� erwards our 
buildings shape us...” 
     (Winston Churchill)
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Building Technology

Bas van de Westerlo

“Herbestemmen Industrieel Erfgoed met Cradle to Cradle-Ontwerptool”
Michael Braungart en William McDonough ontwikkelde een nieuwe fi losofi e welke 
gebaseerd is op doorlopende kringlopen, waarbij men de volgende levenscyclus 
voorziet. Volgens McDonough zouden gebouwen moeten functioneren volgens een 
kersenboom, welke een positieve weerslag heeft op zijn omgeving.
Binnen het afstuderen ontstonden twee belangrijke hoofdvragen. De eerste vraag gaat 
over het behoud van ons cultureel erfgoed, wat doen we met deze bebouwingen nadat 
we weten hoe we 100%-duurzaam kunnen bouwen? De tweede vraag gaat over de 
wijze waarop de Cradle to Cradle gedachte zich zou moeten vertalen naar een gebouw. 
Deze twee vragen zullen de rode draad vormen van het afstuderen.

De vertaling van Cradle to Cradle naar een ontwerp heeft geleidt tot het ontwikkelen 
van een C2C-Ontwerptool. Met de Tool is de ontwerper in staat een gebouw te toetsen 
en certifi ceren op C2C of een ontwerp stapsgewijs te doorlopen tot aan het bereiken 
van een positief eindresultaat. 
Hiervoor is de C2C-literatuur geanalyseerd naar bouwgerelateerde aspecten en 
gebundeld in vijf niveaus. Om een ontwerp of gebouw te toetsen wordt onderscheid 
gemaakt in omgevings-, gebouw, element-, materiaal- en grondstofniveau. Per niveau 
worden in de literatuur eigenschappen en criteria aangedragen waaraan een C2C-
ontwerp zou moeten voldoen.
Uit een analyse uit de ‘Road to Cradle to Cradle’ is een tijdlijn uitgezet met de meest 
belangrijke gebeurtenissen op gebied van duurzaamheid sinds de Industriële Revolutie, 
het keerpunt naar een vervuilende maatschappij. Gedurende de invoer van een ontwerp 
zullen de diverse criteria worden gesteld aan de eindgebruiker, waarna adviezen worden 
uitgebracht tot eventuele verbeteringen tot een beter C2C-ontwerp.

De essentie van Cradle to Cradle:

 “Een gevarieerde, veilige, gezonde en eerlijke wereld m2  schone lucht, grond,  
 water en energie die op 8 onomische, r8 htvaardige en 8 ologische manier   
 worden gebruikt...Punt.“
     (McDonough, VPRO-Tegenlicht)


