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Energieneutrale woningen Montferland 

 

• Duurzaam met een GPR van 8,5 

• Betaalbaar voor sociale huur 

• Bewoners enthousiast 

 

Hoe doe je dat? 

 

Wij delen graag interactief met u die kennis. 

 

Programma 



“Energieneutraal” wonen in Montferland 

 

• Heroverweging bestaande bouw  

• Duurzaam 

• Samenwerken vanaf idee tot sloop 

• GPR van 8,5 – Breeam * (***) 

• Betaalbaar voor sociale huur 

• Betaalbaar voor kopers 

• Bewoners meenemen vanaf het begin 

• Kennisdelen 

• Monitoren 

 

 Hoe hebben wij dat gedaan? 

 
 

Programma 



 
Duurzaam / Breeam/ GPR 
 
• Energieneutraal (80% 

besparing) 

• Integraal ontwerp met o.a. 

Woonkeur 

• 100% FSC 

• Greenlabel 

• C2C 

• Flora en fauna 

• Besparing niet-

gebouwgebonden 

• Stimuleringsbudget 

• Voorlichting 

• Monitoring (3 jaar) 

 

 

 



 

• Vraagspecificatie/ aanbieding 

• Materiaalgebruik versus onderhoud 

• Materiaalgebruik versus CO2/ LCA/TCO 

• Team (Partners en Medewerkers) 

• Lef 

 

Hoe komen tot een hoge 

GPR/ Breeam score? 



 
 
 
 

Betaalbaar 

Vroeger met een bestek: 

• Gefragmenteerd bouwproces 

• Gestapelde oplossingen 

• Vechtcultuur 

• Prijs/kwaliteit in TCO laag 

 

Het nieuwe samenwerken: 

• Prestatie gerichte eisen 

• Vanuit concepten plan    

  aanbieden 

• Selectie op prijs/kwaliteit 

• Ruimte voor vernieuwing in        

  producten en samenwerking 

 



 
 
 
 

Hoe is de samenwerking? 
• Uitvraag: 

- kaders project  

- programma van prestatie eisen:      

  wonen/technisch/financieel 

-selectie leidraad en digitaal projectplein 

 

•  Aanbieding plan door 3 partijen met concepten  



 
 
 
 

Hoe is de samenwerking? 
• Selectie op kwaliteit  

- interactie tussen vraag- en aanbodconsortium 

- bewoners en gemeente hebben invloed op het plan 

-transparante selectie met beoordelingsmatrix en feedback  

 

•  Contract op basis UAV-gc voor Design, Build en Maintain 

- uitwerking plan: aanbieden en toetsen 

- realisatie plan: geen toezicht, sturen op prestatie 

 

Hoe ziet de optimale samenwerking eruit? 



 
 
 
 

De selectie 



• Geef bewoners invloed 

- Inbreng in woontechnisch PvE 

- Voorkeur uitspreken voor 1 van de 3 ontwerpen 

- Keuzes in afwerking van de woning 

 

• Betrek bewoners bij energiebesparing 

- Inzicht geven in besparingsmogelijkheden 

- Inzicht geven in energieverbruik: energiedisplay 

- Competitie en stimuleringsbijdrage 

 

Hoe houd je bewoners betrokken  

(ook na 3 jaar)? 

 

Draagvlak – Succes- 

Bewoners 
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www.energiesprongmontferland.nl 


