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 B Koppeling naar duurzaamheids-

onderwerpen GPR Gebouw

Met GPR Gebouw kan duurzaamheid van bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige 

renovatie in vijf thema’s zichtbaar worden gemaakt. Deze vijf thema’s incl. koppeling naar 

onderwerpen in het kwaliteitskader staan hieronder weergegeven.

Thema - Energie    kwaliteitscriterium 

1.1 energieprestatie     D.10  energie      

Thema - Milieu 

2.1 milieuprestatie    D.12 en D.13 milieu/onderhoud en afwerking  

2.3 water     D.12  milieu 

Thema - Gezondheid   

3.1 geluid     D.5 en D.6  geluid - ruimteakoestiek/geluid - geluidwering

3.2 luchtkwaliteit    C.2   ligging en bereikbaarheid 

      D.3 en D.4   lucht - luchtverversing/lucht - luchtkwaliteit 

3.3 thermisch comfort   D.7 en D.8  temperatuur - winter/temperatuur - zomer  

3.4 licht en visueel comfort   D.1 en D.2  licht - daglicht/licht - kunstlicht

Thema - Gebruikskwaliteit 

4.1 toegankelijkheid     B.5  trappen en niveaus 

      B.6  routing en verkeersruimte(n)

      C.6  toegankelijkheid  

4.2    functionaliteit     B.4  kleur en materiaalgebruik    

(incl.ruimtelijke en functionele diversiteit) B.5  trappen en niveaus

      B.6  routing en verkeersruimte(n)

      B.7  schaal en inrichting

      C1 en C.2  algemeen/ligging en bereikbaarheid

      C.4  buitenruimte

      C.8 t/m C.14  leren en werken (theorie, praktijk, sport, etc.)

4.3 technische kwaliteit   B.1 en B.4  uitstraling en karakter/kleur en materiaalgebruik

      D.13  onderhoud en afwerking

      D.14  hygiëne en schoonmaak                                    

      D.15  ICT en elektravoorzieningen  

4.4 sociale veiligheid    B.2  entree(s) en ontvangst 

      B.3  zichtlijnen en uitzicht

      C.2  ligging en bereikbaarheid 

      C.5  openbaarheid

      C.6  toegankelijkheid 

      D.2  licht - kunstlicht

Thema - Toekomstwaarde

5.1 toekomstgerichte voorzieningen  C.7  multifunctionaliteit  

5.2 flexibiliteit    C.7 en D.11  multifunctionaliteit/flexibiliteit                        

5.3 belevingswaarde    D.1  licht - daglicht

      D.9  groenkwaliteit 

 (5.3.2 directe omgeving)   C.4  buitenruimte

 (5.3.3 buitenzijde)    B.1  uitstraling en karakter 

      B.2  entree(s) en ontvangst

 (5.3.4 binnenzijde)   B.3  zichtlijnen en uitzicht

      B.4  kleur en materiaalgebruik

      B.7  schaal en inrichting  


