
AQSI overbrugt nu de kloof tussen die abstracte norm en het concrete gebouw met de daarin

toegepaste materialen en ruimten. De tool is een combinatie van een spoorboekje, een brochure en een 

‘modern’ schoolrapport zonder cijfers. De tool helpt de ontwerper, ontwikkelaar of beoordelaar

van een gebouw, om de verborgen kwaliteiten zichtbaar te maken die voor de gebruikers

van dat gebouw belangrijk zijn.
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project data

locatie

location Binnengasthuis Zwolle

address Binnengasthuisstraat

postcode / location (place) Zwolle

country Nederland

geolocation (optional with map) …

description

description

assessor

company Nieman Raadgevende Ingenieurs VACpunt wonen

person Martin Dunnink Nelleke Nelis

address postbus 40147 Brennerbaan 106

ZIP code and city 8004 DC Zwolle 3524 BN Utrecht

phone (038) 467 00 30 (030) 261 04 75

e-mail m.dunnink@nieman.nl n.nelis@vacpuntwonen.nl

assessment

status definitief

date 27 januari 2016

status comment geen

reference 20150096

project data

project Binnengasthuis te Zwolle

organization Openbaar Belang

client Marije Mook

client website www.openbaarbelang.nl

contractor Openbaar Belang

parties involved

architect Villanova Architecten 

advisors Nieman Raadgevende Ingenieurs

Aan de Binnengasthuisstraat in Zwolle staat een aantal kleine eengezinswoningen die in de jaren '20 zijn 

gebouwd. Deze 'Gasthuizen' waren destijds bestemd voor ouderen en armen in Zwolle. Momenteel zijn deze 

woningen eigendom van de woningcorporatie Openbaar Belang, maar is de doelgroep nog steeds 

senioren/ouderen. Enkele jaren geleden zijn de woningen geheel gerevitaliseerd en hebben de woningen tevens 

de gemeentelijke monumentenstatus verkregen.

Doel van deze revitalisatie was het realiseren van woningen met de uitstraling van een monument, maar wel 

met het comfort van een nieuwbouwwoning (Passief Bouwen). Deze woningen zijn naast zeer energiezuinig ook 

levensloopbestendig gemaakt. 

mailto:m.dunnink@nieman.nl
mailto:n.nelis@vacpuntwonen.nl
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project:  Binnengasthuis Zwolle

date:  27-1-2016

building characteristics

specification of the object

functional equivalent

building type eengezinswoning 

public  technical and functional requirements
private  technical and functional requirements Passief Bouwen, woonkeur

pattern of use dwelling living, private 2 persons 67,0 m²

required service life 50 year derived: probabilistic data
reference study period 50 year reason deviation: there is no deviation

system boundaries none

building model
other features comfort level high

privacy high
security high
accessibility of technical equipment high

the shape and size of the building number of floors 2
shape rechthoekig met hellend dak

orientation front facade southeastern glass rate: 10%
rear facade north west glass rate: 0%
right facade northeast glass rate: 0%
left facade southwest glass rate: 15%
internal facade n.v.t. n.v.t.

dimensions length 8.500 mm
width 5.300 mm
height 7.850 mm
floor to ceiling height ground floor 2.630 mm

other floor(s) 3.500 mm

total gross floor area: 67 m²
totaal content: 176 m³

technical systems

installations:

heating and hot water systems heating:

heat delivery system:

hot water system:

mechanical ventilation & air conditioning ventilation:

air conditioning:

fixed lighting systems

sanitary systems (water, waste water, piping, pump, fixed equipment)

fixed fire-fighting systems

communication and security systems

issue present specification

operative temperature at a building level can be controlled yes via hr-ketel
measurement and display of temperature in the building no niet mogelijk
humidity at a building level can be controlled no niet mogelijk
room air velocity and distribution at a building level can be controlled yes via wtw-systeem
control of ventilation at a building level yes via inblaasventielen en standenschakelaar
control of ventilation by users with automatic control and/or with manual override by users no niet aanwezig
measurement and display of humidity in the building no niet aanwezig
user control of the amount of daylight at the building level yes deels mogelijk via zonwering
user control of the amount of artificial light at the building level yes vertrekschakeling
user controllability of glare from the neighbourhood no niet mogelijk

standaard

niet van toepassing

niet van toepassing

geen koeling

vertrekschakeling

D4b tijdsturing met 2 of meer zones

Dutch "Bouwbesluit 2012"

gasgestookte warmwatertoestel met Gaskeur HRww label

HR-107 ketel

Dc. mechanische toe- en afvoer- centraal 

radiatoren
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project:  Binnengasthuis Zwolle

date:  27-1-2016

general information
purpose of the assessment

goal sociale duurzaamheid inzichtelijk maken

scope bewoonde situatie

intended use

scenarios

scenario

use stage(s) to assess B1 Use yes

B2 Maintenance yes

B3 Repair yes

B4 Replacement no

B5 Refurbishment no

motivation scenario

main rooms:

relevant number of rooms total area characteristic room pattern of use number of persons floor to ceiling height

main rooms: show 2 room(s) 31,9 m²

woonkamer yes 1 room(s) 24,7 m² yes dwelling 1 person(s) 2,63 m

slaapkamer yes 1 room(s) 7,2 m² no dwelling 1 person(s) 2,63 m

sanitary en common rooms:

relevant number of rooms total area pattern of use number of persons floor to ceiling height

kitchen show 1 10,0 m²

keuken yes 1 10,0 m² dwelling 1 person(s) 2,63 m

toilets show 1 4,7 m²

toilets, people with additional needs yes 1 4,7 m² dwelling 1 person(s) 2,63 m

bathrooms show 1 4,7 m²

bathrooms / showers, people with additional needsyes 1 4,7 m² dwelling 1 person(s) 2,63 m

meeting and seating show 0 0,0 m²

storage compartments show 1 28,7 m²

zolder yes 1 28,7 m² dwelling 3,00 m

outdoor space show 1 10,0 m²

tuin yes 1 10,0 m² dwelling

common rooms show 0 0,0 m²

technische ruimte / zolder yes 0 0,0 m² ... 0,00 m

storage of waste show 0 0,0 m²

<other / additional> show

connecting spaces:

relevant number of rooms length width pattern of use number of persons floor to ceiling height

connecting spaces show 2

entree yes 1 1,8 m 1,2 m dwelling 1 person(s) 2,63 m

stairs yes 1 2,0 m 1,0 m dwelling 1 person(s) 2,63 m

deze woningen (monumenten) zijn enkele jaren geleden hoogwaardig 

gerenoveerd, insteek daarbij was een hoog woonconfort, 

levensloopbestendig (senioren) en zeer energiezuinig.

new - operation for 25 years - sales
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project:  Binnengasthuis Zwolle

date:  27-1-2016

building characteristics

building type: eengezinswoning 

pattern of use: dwelling

required service life: 50

reference study period: 50

system boundaries: none

scenario: new - operation for 25 years - sales

use stages to assess B1, B2, B3

summary by categories

accessibility to building facilities

access to building services

the building’s ability to accommodate 

individual user requirements

the building’s ability to accommodate the 

change of user requirements

the building’s ability to accommodate 

technical changes

the building’s ability to accommodate the 

change of use

Room: woonkamer

thermal characteristics

characteristics of indoor quality

acoustic characteristics

characteristics of visual comfort

spatial characteristics

noise

emissions 

glare/overshadowing

shocks / vibrations

Room: woonkamer
short-, medium-, and long-term effects 

on health and comfort 

short-, medium-, and long-term effects 

on safety 

short-, medium-, and long-term effects 

on personal safety and security against 

intruders and vandalism

Zie ook de hiervoor gemaakte opmerkingen, in de woning zijn onderhoudsarme producten toegepast. Indien er sprake is 

van onderhoud dan heeft dan een beperkte invloed op de toegankelijkheid en bruikbaarheid van deze woning.

Omdat alle installaties inpandig zijn gelegen, is er geen sprake van emissies naar de omgeving toe.

Omdat de hoogte van deze woningen laag is ten opzichte van de omgeving, er geen sprake van overlast door 

schaduwvorming. Schittering van ramen of pv-panelen is eveneens niet aan de orde; deze systemen liggen aan de 

achterzijde (niet zonbelast) van de woning.

Het gebruik van deze woning zal geen trillingen in de omgeving veroorzaken.

Het gebruik van dit gebouw (wonen) resulteert niet in een hoge geluidbelasting. Verder zijn alle installaties inpandig 

gesitueerd en is de gehele bouwkundige schil met minerale wol geïsoleerd. Geluid vanuit het gebouw zal daardoor geen 

overlast op omringende percelen opleveren. 

De toegepaste materialen zijn zodanig gekozen dat deze onderhoudsarm zijn. Daarnaast is de betrokken aannemer ook 

verantwoordelijk voor het onderhoud in de komende jaar. Qua bouwkundig onderhoud is er voor de bewoners weinig tot 

geen overlast te verwachten. Voor wat betreft de installaties is het ventilatiesysteem een aandachtspunt. Het regelmatig 

reinigen en vervangen van de filters is een voorwaarde voor een goede binnenluchtkwaliteit. Dit is ondervangen door een 

duidelijke instructie richting de bewoners en een onderhoudscontract.

Het plegen van onderhoud heeft weinig tot geen gevolgen op veiligheid. De toegepaste constructies zorgen gedurende de 

gehele levensduur voor een veilige brandcompartimentering. Ook zal de persoonlijke veiligheid door het plegen van 

onderhoud niet in geding komen.

Aan de voorzijde van de woningen (langs de straat) zijn parkeerplaatsen aanwezig. Daarnaast ligt op redelijke 

loopafstand een bushalte. Bijzondere systemen zijn niet aanwezig, maar gezien het gebruik van deze woning doet dit 

geen afbreuk aan de bereikbaarheid van dit gebouw. De bereikbaarheid (approach) van deze woning is goed. Via de voor- 

en achterdeur is de bereikbaarheid van een compleet woonprogramma gegarandeerd. Bijzonder is dat aan de achterzijde 

van de woning een opstelplaats voor een scootmobiel is gecreëerd (inclusief oplaadpunt). Wel is de achterdeur alleen 

bereikbaar via de gemeenschappelijke tuinen aan de achterzijde (privacygevoelig). Elektronische of mechanische 

systemen zijn niet aanwezig, maar is al wel voorzien in een toekomstige uitbreiding van de domotica. De toegang en de 

manoeuvreerruimte op de begane grond is goed.  

Omdat het monumentale woningen betreffen, is de technsiche aanpasbaarheid gering. De contouren van de woningen 

staan vast door de draagstructuur (massieve woningscheidende wanden en vloeren).

Op de begane grond zijn alle voorzieningen (keuken, toilet, badkamer en slaapkamer) goed bereikbaar, ook in een 

rolstoel. Bij de herinrichting van de plattegronden is hier terdege rekening mee gehouden.

Alle basisvoorzieningen zijn goed bereikbaar op de begane grond, zodat de gebruikers (senioren) efficient gebruik 

kunnen maken van deze voorzieningen. Ook zijn de ruimtes voldoende hoog.

De binnenwanden zijn eenvoudig demontabel, maar het installatieconcept is wat moeilijker aan te passen. De installaties 

zijn wel goed bereikbaar voor onderhoud, maar alle leidingen zijn in de constructies ingebouwd. Ook biedt de 

woningplattegrond (klein) weinig tot geen andere indelingsmogelijkheden. Bouwkundige en installatietechnische 

aanpassingen zijn daardoor lastig door te voeren. Dit is overigens inherent aan de monumentale status van deze 

woningen.

Al ten tijde van de bouw in de jaren '20 zijn deze woningen bestemd geweest voor het huisvesten van ouderen en armen 

in Zwolle. Toen zijn bewuste keuze gemaakt waardoor het nu niet eenvoudig is om een ander gebruik in deze gebouwen 

in te passen.

Deze woning is voorzien van een zeer goed geïsoleerde thermische schil (passief bouwen) bestaande uit hoogwaardige 

isolatiematerialen. Daarnaast is de uitvoeringskwaliteit dusdanig goed dat er sprake is van een extreem luchtdichte 

woning. Verder wordt deze ruimte geklimatiseerd door een LT-verwarmingsysteem. De ventilatie geschiedt via een 

gebalanceerd ventilatiesysteem met wtw (deels voorverwarming). Deze installaties zijn op ruimteniveau door de 

gebruiker eenvoudig regelbaar. Op grond hiervan mag een goed thermisch comfort verondersteld worden. 

De toegepaste materialen zorgen voor een comfortabele en een niet-schimmelgevoelige oppervlaktetemperatuur. Verder 

kennen de toegepaste materialen geen of slechts een beperkte emissie van vluchtige organische verbindingen en/of 

Radongas. Deze kwaliteit van de bouwkundige schil in combinatie met het toegepaste ventilatiesysteem (wtw) resulteert 

in een hoge binnenluchtkwaliteit.

De buitengevels en de dakconstructies van dit gebouw zijn gevuld met minerale wol. Dit in combinatie met de overige 

constructies resulteert in een goede geluidisolatie van geluid van buitenaf (wegverkeer). De scheidingsconstructies in de 

woning (vloeren en binnenwanden) zijn bij renovatie volledig ingepakt door geluidisolerende voorzetwanden en plafonds. 

Uit diverse geluidmetingen blijkt dat een zeer hoge geluidisolatie is gerealiseerd (nog aanzienlijk hoger dan het huidige 

nieuwbouwniveau). Tot slot is de assessor van mening dat de installaties zodanig zijn uitgelegd dat deze weinig tot geen 

geluidhinder veroorzaken. Conclusie is dan ook dat dit gebouw een hoog akoestisch comfort voor de gebruiker kent.  

Bijzonder aan dit ontwerp is dat gekozen is om de thermische schil aan de binnenzijde van de woning te realiseren, dit 

vanwege de monumentale status van de voorgevel. De nieuwe kozijnen met drievoudige beglazing worden in deze 

voorzetwand opgenomen. Daarbij is qua positionering gestreefd naar een optimale daglichttoetreding binnen de kaders 

van de bestaande (monumentale) gevel. Dit heeft geresulteerd in een voldoende daglichttoetreding (daglichtfactor) die 

ook geen hinder voor de gebruiker veroorzaakt (mede door de aanwezige zonwering). Aangevuld met de ook aanwezige 

kunstlichtsystemen levert dit een hoog visueel comfort op.

Niet beoordeeld.
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project:  Binnengasthuis Zwolle

date:  27-1-2016

building characteristics

building type: eengezinswoning 

pattern of use: dwelling

required service life: 50

reference study period: 50

system boundaries: none

scenario: new - operation for 25 years - sales

use stages to assess B1, B2, B3

resistance to climate change

accidental actions (earthquake, 

explosions, fire and traffic impacts)

personal safety and security against 

intruders and vandalism

security against interruptions of utility 

supply

summary on building level

Bij de renovatie zijn deze aspecten bewust niet meegenomen. Gezien de kleinschaligheid van de aanwezige 

voorzieningen is dit aspect ook minder relevant.

Voor een woning in het project 'Binnengasthuis' te Zwolle  is een assessment naar de sociale duurzaamheidsaspecten uitgevoerd. Dit project bestaat uit 40 wooneenheden die na 

revitalisatie de gemeentelijke monumentstatus hebben gekregen. De 24 grondgebonden woningen worden duurzaam seniorengeschikt verbouwd. De 16 appartementen worden verticaal 

samengevoegd tot 8 casco verkoopbare eengezinswoningen. Doel van deze revitalisatie is het realiseren van woningen met de uitstraling van een monument, maar wel met het comfort 

van een nieuwbouwwoning.

 

Uitkomst is dat deze woning op het onderdeel "Toegankelijkheid" een hoge mate van sociale duurzaamheid kent. Op de begane grond is een compleet (woon)programma aanwezig inclusief 

alle basisvoorzieningen die bereikbaar zijn met een rolstoel. De plattegrond is echt ontworpen voor de doelgroep (senioren). Op het aspect "Aanpasbaarheid" is de waardering iets minder; 

binnen de kaders van deze kleine monumentale woningen kon hier ook moeilijk rekening mee worden gehouden.

Ten aanzien van "Gezondheid en Comfort" wordt geconcludeerd dat de integrale afstemming van hoogwaardige en duurzame materialen op de aanwezige installaties leidt tot een gezonde 

en comfortabele woning. Zo is er onder andere sprake van een hoog thermisch en akoestisch comfort, en zorgen de aanwezige daglichtsystemen ook voor een hoog visueel comfort. 

Aanvullend wordt opgemerkt dat de toegepaste isolatiematerialen in de gevel en dakconstructies onbrandbaar zijn, waardoor deze geen geen bijdrage leveren aan een mogelijke 

branduitbreiding. Verder zorgen deze woningen voor weinig tot geen overlast op de omgeving, de "impact on neighbourhood' is laag. 

Bij de renovatie is hier niet bewust rekening mee gehouden. Wel is er bewust voor gezorgd dat het thermisch comfort in 

de zomerperiode ook geborgd is.

De toegepaste isolatiematerialen in de gevel en dakconstructies zijn onbrandbaar, waardoor deze geen geen bijdrage 

leveren aan een mogelijke branduitbreiding. De risico’s mbt het uitgassen van brandbaar bouwmateriaal nemen toe met 

de tijdsduur en zijn met name tijdens de hulpverleningsfase (repressief optreden) van groot belang. Het niet 

onderkennen van deze risico’s kan leiden tot slachtoffers onder de hulpverleners (brandweer) of tot een onbeheersbare 

situatie (gebouwbrand in plaats van compartimentsbrand). Onbrandbare isolatie levert een positieve bijdrage aan het 

voorkomen hiervan.

Bij de renovatie is afgezien van een goede inbraakwerendheid geen extra aandacht aan dit aspect besteed. Doordat deze 

wijk min of meer afgeschermd is van de rest van de omgeving is dit aspect ook minder relevant. 
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