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Architectuur, comfort en duurzaamheid 
gaan perfect samen.

In 2012 is de eerste cradle to cradle woning van 
Nederland gerealiseerd. De woning, met de 
naam ‘Recht op Wind’, staat in het Zuid-Hollandse 
Bergschenhoek. In deze woning, ontworpen door 
XXarchitecten en Arconiko architecten, is nu voor 
het eerst elk aspect op de uitgangspunten van 
cradle to cradle getoetst. Alle gebruikte materialen 
zijn geanalyseerd, de relatie met de omgeving is 
optimaal benut en de energiehuishouding is volledig 
gecontroleerd. De woning wekt zijn eigen energie op.
De inzet van de woning was om aan te tonen dat 
duurzaamheid, comfort en woonplezier perfect 
samengaan.

Huis vormt een onderdeel van het landschap
Het huis is zowel van binnen als van buiten onderdeel 
van het landschap. De materialisatie van hout, steen, 
glas en zink refereert aan het cultuur-historische 
verleden van de omgeving. In het ontwerp is de 
woonlaag opgetild om uitzicht over de dijk te bieden. 
Iedere woonruimte is georiënteerd op het uitzicht 
naar een van de vier windstreken. Zo is er overal 
een prachtig zicht over het landschap en de fraaie 
Hollandse wolkenluchten.
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Woning als onderdeel van het landschap.



onderwerpen score 0% 25% 50% 75% 100%

Bodemkwaliteit 36
Type bestating 24
Verharding 24
Luchtkwaliteit 27
Rioolstelsel 18
Afkoppeling HWA 36
Dieren huisvesting 36
Geluidwering 12

Ruimtelijk ontwerp 24
Flexibiliteit 36
Verwarmen 12
Koelen 24
Ventileren 24
Daglicht 24
Water 48

Duurzame energie 32
Gasconsumptie -16
CO2 neutraal 32
Verwarmen 16
Koelen 10
Warm tapwater 12
Ventileren 12
Aanpasbaarheid 12
Bereikbaarheid 8
Leidinglengte 4
Uitbreidbaarheid 8

Hergebruik 24
Constructieve toepassing 16
Gebouwschil 16
Afbouw 16
Installaties 16

Behaalde totaal score: 623 Max. score: 697

C2C percentage 89,4 %
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C2Clabxx heeft een cradle to cradle tool ontwikkeld 
om de prestaties van een gebouw te meten. Deze 
tool is vanaf het begin van het project gehanteerd als 
leidraad bij het ontwerpen.

De C2C tool meet op 4 verschillende aspecten de 
C2C prestaties: omgeving-ontwerp-installaties en 
materiaal. Bij elkaar geeft dit een totaalscore tussen 
de 0 en de 100. 100 staat voor volledig C2C, een 
prestatie die op dit moment nog niet haalbaar is.
De woning behaalt een score van 89 procent op 
de cradle to cradle schaal. Dit komt zowel door de 
materialisatie als door het ontwerp. De vrijstaande 
woning maakt bovendien optimaal gebruik van de 
natuurlijke omgeving.

Bij de materialen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van gecertificeerde C2C materialen. Dit is nog niet 
voor alle bouwonderdelen mogelijk. Bij de onderdelen 
waar geen C2C gecertificeerde materialen 
voorhanden waren heeft het ontwerpteam de 
materialen zelf onderzocht op samenstelling, herkomst 
en hergebruikmogelijkheden. Materialen waarvan 
de leverancier niet alle basisstoffen wilde prijsgeven 
vielen af voor gebruik.

Hoge score op cradle to cradle schaal

Verzamelstaat van de C2C tool in de ontwerpfase met een 
totaalscore van 89,4%. Op basis van deze uitkomst is de 
gasaansluiting (rood) vervallen.
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Het ruimtelijk concept van de woning is een open 
plattegrond met doorgaande verbindingen. Op de 
entreeverdieping zijn een berging en een kleedruimte 
in het hart van de woning gesitueerd. Hieromheen zijn 
alle ruimten in een doorgaande lijn gerangschikt. Elke 
ruimte geeft een ander zicht op de omgeving. Zowel 
vanuit het bad als in de douche is het mogelijk om 
over het landschap uit te kijken. 
Een doorgaand terras loopt rond de kop van de 
woning van oost, via zuid, naar west. Binnen en 
buiten lopen zo in elkaar over. Een entresol met de 
bibliotheek steekt de woonruimte in. Door een tweetal 
openingen in het dak is het mogelijk om zowel 
overdag als ‘s nachts naar de hemel te kunnen kijken.

De begane grond heeft hetzelfde oppervlakte als 
de woonlaag en is in tweeën gedeeld. Eén ruimte 
is de garage, de andere ruimte is een studio, annex 
logeerruimte. De studio staat in directe verbinding met 
de tuin en wordt voor een groot deel beschaduwd 
door het overstekende terras. Doordat het terras dicht 
is kan de glazen schuifwand ook bij regen geopend 
blijven.

Boven: 
Plattegrond entreeverdieping (niveau 1)
Onder: 
Plattegrond tuinverdieping (niveau 0)
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1 garage
2 atelier
3 techniekruimte
4 woonkamer
5 slaapkamer
6 badkamer
7 keuken
8 inloopkast
9 bijkeuken
10 entree
11 balkon
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Ruimtelijk ontwerp staat centraal
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1 de Rotte
2 Rottekade
3 entreetrap
4 entreehal
5 keuken
6 garage
7 tuin
8 sloot
9 zonnepanelen en zonnecollectoren
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Ventilatie
Frisse buitenlucht is het meest 
gezond. Daarom is de woning geheel 
doorspuibaar en wordt hij dwars 
geventileerd. De afzuiging van de 
natte ruimten gebeurt door middel van 
natuurlijke ventilatie.

Energieplus
Zonne-energie en bodemwarmte zijn bij
uitstek cradle to cradle elementen. Met 
40 m2 PV panelen wordt de eigen 
energie zelf opgewekt. zonnecollectoren 
zorgen voor het warme water en met 
de bodemwarmte worden de ruimten 
verwarmd.  

Water
Vier vierkante meter zonnecollectoren 
leveren het warme water voor de boiler. 
Dit is voldoende voor bad, douche en 
keuken. Op termijn wordt een helofyten-
filter geïnstalleerd voor het
reinigen van het afvalwater.

Materialen
De toegepaste materialen zijn getoetst 
op hun samenstelling. Waar mogelijk 
zijn cradle to cradle gecertificeerde 
materialen toegepast. Gifhoudende 
materialen zijn uitgesloten, zodat alle 
materialen hergebruikt kunnen worden 
in een biologische- of technische 
kringloop.

4 principes: energie, lucht, water en materiaal
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Diagram warmte- en energiehuishouding

1 elektriciteit via zonnepanelen.
2 warmteopwekking via zonnecollectoren.
3 ventilatie via natuurlijke trek (ventilatie vergt 

geen externe energie).
4 warmte en koudeopslag via warmtepalen in 

grond naast huis.
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Met een slimme opzet van het ontwerp en een hoge 
isolatiegraad vergt de woning weinig energie. Wat 
aan energie nodig is wordt door de woning zelf 
opgewekt:
- 44 m2 PV panelen (aangekocht via wij-willen-zon). 

zorgen voor de electra behoefte. De panelen leveren 
circa 5000 Kwh per jaar. 

- 4 m2 zonnecollectoren zorgen voor de behoefte aan 
warm water.

- 4 putten van 35 meter diepte met een stelsel van 
buizen zorgen voor de benodigde energie voor de 
vloerverwarming waarmee de ruimten verwarmd 
worden. 

Door de afstemming van het gebouwontwerp, de 
hoge isolatiegraad en het gekozen installatieconcept 
wordt alle energie zelf opgewekt, inclusief de energie 
voor de twee elektrische fietsen en de toekomstige 
elektrische auto. Nu het huis in gebruik is kan 
onderzocht worden of dit in de praktijk ook zo is. 
Vanaf februari wordt er dagelijks gemeten om de 
theoretische berekeningen te toetsen.
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1 keuken
2 badkamer

1 2
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1 huis ‘Recht op Wind’ aan de Rotte 


