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PROJECTOMSCHRIJVING
DC GREENPARK

Op bedrijventerrein Greenpark in 
Aalsmeer  ontwikkelt Heembouw in opdracht van 
Union Investment een nieuw hoogwaardig en duurzaam 
distributiecentrum. DC Greenpark is ontworpen door Heembouw 
Architecten en bestaat uit een multi-tenant bedrijfshal met 
entresolvloer op de 1e verdieping over de gehele breedte van 
de voorgevel. De entresolvloer is geschikt voor opslag en 
uitbreiding van opslag en kantoor. Op beide hoeken van het 
pand is een kantoor met eigen entree gevestigd. Op de begane 
grond zijn een centrale hal, kleedruimten en shipping office 
gevestigd. Op de entresolvloer zijn kantoren, overlegruimten en 
een centrale ontmoetingsruimte / kantine te vinden, de tweede 
verdieping geeft toegang tot een biodiverse intensieve daktuin. 

De ambitie is om het distributiecentrum zo duurzaam mogelijk te maken met een 

BREEAM score Very Good. De complete aanpak voor de verduurzaming van DC 

Greenpark is volledig vanuit de Trias Energetica bekeken. Vanuit deze filosofie 

kijken we eerst naar de mogelijkheid om in basis zoveel mogelijk te besparen op 

de energiebehoefte. Als 2e kijken we naar de opwekking van energie en als derde 

naar het efficiënt omgaan met fossiele energie.

Stap 1 betekend in de basis zoeken naar oplossingen in de gebouwschil. Hoe 

minder warmte er uit het gebouw “lekt”, hoe minder energie er nodig is om het 

gebouw te verwarmen of te koelen. De eisen voor de gebouwschil voor een 

industriefunctie, waarbij het verblijven van mensen ondergeschikt is, zijn vanuit 

de regelgeving in Nederland niet enorm hoog. Sterker nog: er is vanuit regelgeving 

geen eis voor het maken van een EPC-berekening voor de industriefunctie. In een 

industriefunctie werken immers weinig mensen; de mensen die er werken hebben 

BREEAM RATING EN SCORE

Ontwerpcertificaat      Very Good

Oplevercertificaat     Very Good

Toegepaste richtlijn     BRL 2014 v. 2.0

Score       60,3 %

Start van de ontwerpfase    Februari 2020

Start van de bouwvoorbereiding   Januari 2021

Start bouw      Mei 2021

In gebruikname gefaseerde ingebruikname  Maart 2022

KENGETALLEN

Vloeroppervlakte bedrijfshallen    21.473 m2

Vloeroppervlakte kantoren   2.048 m2

Terreinoppervlakte    3,45 Ha

geen hoge temperatuurbehoefte (15 graden is over het algemeen voldoende); 

er staan voornamelijk goederen opgeslagen, welke enkel een vorstvrije opslag 

benodigd hebben. 

Wij hebben ervoor gekozen om voor dit distributiecentrum een isolatieschil te 

maken met een Rc-waarde van 4,5 m2K/W rondom.  Voor de kantoorruimten is de 

temperatuurvraag anders dan voor de industriefunctie. Echter door de keuze van 

een hoogwaardige isolatieschil van het complete gebouw hebben we tussen het 

kantoor en de industriefunctie geen thermische scheiding nodig.

Voor de klimatisering van de kantoorruimten kiezen we voor een duurzaam 

energiesysteem. Verder is het systeem zodanig ontworpen dat er directe 

buitenlucht ingeblazen wordt wanneer de buitentemperatuur hiervoor geschikt 

is. Dit betekend dat er op deze momenten minder energie nodig is om de lucht te 

verwarmen/ koelen.

Naast de keuze voor een hoge Rc-waarde in de dichte geveldelen, wordt ook bij 

de kozijnen goed gekeken naar de thermische isolatie. Er is hier gekozen voor een 

aluminium kozijnprofiel voorzien van triple glas als beglazingstype. Gezamenlijk 

halen we hier een u-waarde van 1.4 W/m2 K. Verder is het complete gebouw 

voorzien van een sprinklerbeveiliging als brandbestrijdingssysteem, volgens de 

nieuwste inzichten van deze systemen.
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LOCATIE
ZWITSERLANDSTRAAT 1 & 3  AALSMEER

Het perceel is gelegen op het bedrijventerrein Greenpark te Aalsmeer. Het 

bedrijventerrein is centraal gelegen ten opzichte van de verkeersaders A4, A9, 

A10 en op nabije afstand van de stad Amsterdam en luchthaven Schiphol. Het 

kavel van DC Greenpark ligt pal aan de N201 en is tevens te bereiken via de 

oprit naar deze regionale hoofdweg.

A4

N201

A5

A9

A10

Schiphol

Amsterdam

locatie bedrijventerrein Greenpark kavel 6.2 te Aalsmeer
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BEDRIJVENTERREIN
BESTEMMINGSPLAN GREENPARK AALSMEER DEELGEBIED 6 - VASTGESTELD 2018
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SITUATIE
BEGANE GROND PLATTEGROND EN TERREIN
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Giverbo grasbetontegel
Kleur: Betongrijs / Gras

Achterhoeks padvast
Kleur: Wit / Grijs

Giverbo grasbetontegel
Kleur: Betongrijs / Gras boomstam biggenrug

half verzonken in maaiveld
boomstam biggenrug
half verzonken in maaiveld

boomstam biggenrug
half verzonken in maaiveld

boomstam biggenrug
half verzonken in maaiveld

'estate fencing'
h= 1050mm
gepoedercoat, kleur RAL 7023

Spijlenhekwerk: Antraciet (RAL: 7016),
h=1.800mm

'estate fencing'
h= 1050mm
gepoedercoat, kleur RAL 7023'estate fencing'

h= 1050mm
gepoedercoat, kleur RAL 7023

?
?

Achterhoeks padvast
Kleur: Wit / Grijs

Slagboom

Communicatiezuil vrachtwagen

cirkelvormige fietsenberging
met open zijden en groen dak

cirkelvormige fietsenberging
met open zijden en groen dak

Achterhoeks padvast
Kleur: Wit / Grijs

Achterhoeks padvast
Kleur: Wit / Grijs

Achterhoeks padvast
Kleur: Wit / Grijs

tpv bomen, bomenzand 
benodigd, circa 1x1m
navolgend af te werken 
met Achterhoeks padvast.

Achterhoeks padvast
Kleur: Wit / Grijs
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Aan deze gevel een verhard looppad aanleggen van min 
1000 mm breed vanwege toegang brandweer
(looppad ook te gebruiken voor onderhoud)

tpv bomen, bomenzand 
benodigd, circa 1x1m

Rioolgemaal + 
schakelkast in 
openbaar gebied.

toegang tot pompkamer 
dmv grasbeton tegels. 
exacte uitwerking ntb

Spijlenhekwerk: Zwart (RAL: 7016),
h=2.000mm

Pompkamer
met beplanting tegen de gevel

Toegang fietsers
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Giverbo grasbetontegel
Kleur: Betongrijs / Gras

Houten schoeiing
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Boombank

Boombank

stoplicht aangesloten 
op intercom en 
slagboom

stoplicht aangesloten 
op intercom en 
slagboom

stoplicht aangesloten 
op werking slagboom

49
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2450
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Sprinkertank

Oversteekplaats verhoogd uitvoeren
uitwerking n.t.b.

Looppad aangeven in 
halfverharding , uitwerking ntb

detectielus onder slagbomen
tbv het automatisch sluiten hiervan

detectielus voor 
opensturing slagbomen

stoplicht aangesloten 
op werking slagboom

Schuifpoort
RAL 7016

Schuifpoort
RAL 7016

Spijlenhekwerk: Zwart (RAL: 7016),
h=2.000mm

100880
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Inkoopstation + Trafo

Trafo Sfeerverlichting, 37 stuks in 
terrein nader te positioneren

Kanalisatiestrepen bij 
oversteekplaats
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Hekwerk met poort

Bord conform BPK. met 
huisnummer aanduiding
RAL 7016.
Verzoek voor 2 huisnummers

Verzoek voor 2 huisnummers.
dit tbv de mogelijkheid tot 
het verhuren in 2 delen

Verzoek voor 2 huisnummers.
dit tbv de mogelijkheid tot 
het verhuren in 2 delen

Op erfgrens naar onderburen, 
begroeid met planten
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Looppad naar 
shippingoffice ntb

Bord conform BKP
voor verschillende borden 
( verboden te parkeren/ 
wegsleepregeling etc.
RAL 7016

Bord conform BKP
met verboden in te rijden

Bord conform BKP
met verboden in te rijden

dubbele loopdeur
tbv toegang onderhoud
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Kengetallen

Perceel 34.530m2

Footprint 20.580m2

Bebouwingspercentage 59,6%

Parkeernorm:
Gestelde eis: 1,5 parkeerplaats per 100m2 BVO kantoor

0,6 parkeerplaats per 100m2 BVO hal
BVO's:
Alles doorreken als BVO hal 23522m² Totaal
totaal pp benodigd 141

Kantoor en hal apart 2048m2 kantoor
21474m2 hal

Totaal pp benodigd: 159

Parkeerplaatsen werkelijk: 142 
Parkeerplaatsen gereserveerd: 40
Totaal: 182

Achterhoeks padvast

Grastegels

Bloemrijk grasland

H-klinkers

Renvooi 

Onderdeel:

Contactpersoon:

Schaal:

Formaat:

Datum:

A0

Tekeningnummer:

www.heembouw.nl

Fase:

Wij creëren plekken waar mensen willen zijn

Project: QR code:

Greenpark 6.2 - Aalsmeer

Terrein

L. Vercoulen

04-05-2021

1:300

A-710

BREEAM

N

Z
O

W
NW

ZO

N
O

Z
W

Voor uitgebreidere informatie over Materialisatie, referentiebeelden en 
onderhoud aan voorterrein zie Uitgangspunten document, Natuurinclusief

Werking veiligheid voetgangsoversteekplaats:
-  De twee dubbele slagboominstallaties dienen ter beveiliging van de voetgangers bij het 
oversteken van het zebrapad. De slagbomen zijn altijd dicht, waarbij het 
voetgangersverkeerslicht op groen staat. Zodra de slagbomen worden opgestuurd zal het 
voetgangersverkeerslicht op rood staan, totdat de slagbomen weer gesloten zijn. 
- Het opensturen van de ingaande slagboominstallatie vindt plaats middels een GSM-intercom, 
optioneel uitgebreid met kentekenherkenningssysteem. 
- Het opensturen van de uitgaande slagboominstallatie vindt plaats middels voertuigdetectielussen 
onder het wegdek, welke voor de uitgaande slagbomen worden geplaatst. 
- Beide slagboominstallatie sluiten automatische na passage van een voertuig. 
- Ten behoeve van sluitveiligheid worden onder de slagbomen, zowel ingaand als uitgaand, 
voertuigdetectielussen onder het wegdek geplaatst. Deze voorkomen het automatisch dichtgaan 
van de slagbomen zolang er een voertuig op de detectielussen staat. 

Witte biggen ruggen tbv rijbaan 
aanduiding vrachtwagen
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Hekwerk met poort
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Verzoek voor 2 huisnummers

Verzoek voor 2 huisnummers.
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Kengetallen

Perceel 34.530m2

Footprint 20.580m2

Bebouwingspercentage 59,6%

Parkeernorm:
Gestelde eis: 1,5 parkeerplaats per 100m2 BVO kantoor

0,6 parkeerplaats per 100m2 BVO hal
BVO's:
Alles doorreken als BVO hal 23522m² Totaal
totaal pp benodigd 141

Kantoor en hal apart 2048m2 kantoor
21474m2 hal

Totaal pp benodigd: 159

Parkeerplaatsen werkelijk: 142 
Parkeerplaatsen gereserveerd: 40
Totaal: 182

Achterhoeks padvast

Grastegels

Bloemrijk grasland

H-klinkers

Renvooi 

Onderdeel:

Contactpersoon:

Schaal:

Formaat:

Datum:

A0

Tekeningnummer:

www.heembouw.nl

Fase:

Wij creëren plekken waar mensen willen zijn

Project: QR code:

Greenpark 6.2 - Aalsmeer

Terrein

L. Vercoulen

04-05-2021

1:300

A-710
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Voor uitgebreidere informatie over Materialisatie, referentiebeelden en 
onderhoud aan voorterrein zie Uitgangspunten document, Natuurinclusief

Werking veiligheid voetgangsoversteekplaats:
-  De twee dubbele slagboominstallaties dienen ter beveiliging van de voetgangers bij het 
oversteken van het zebrapad. De slagbomen zijn altijd dicht, waarbij het 
voetgangersverkeerslicht op groen staat. Zodra de slagbomen worden opgestuurd zal het 
voetgangersverkeerslicht op rood staan, totdat de slagbomen weer gesloten zijn. 
- Het opensturen van de ingaande slagboominstallatie vindt plaats middels een GSM-intercom, 
optioneel uitgebreid met kentekenherkenningssysteem. 
- Het opensturen van de uitgaande slagboominstallatie vindt plaats middels voertuigdetectielussen 
onder het wegdek, welke voor de uitgaande slagbomen worden geplaatst. 
- Beide slagboominstallatie sluiten automatische na passage van een voertuig. 
- Ten behoeve van sluitveiligheid worden onder de slagbomen, zowel ingaand als uitgaand, 
voertuigdetectielussen onder het wegdek geplaatst. Deze voorkomen het automatisch dichtgaan 
van de slagbomen zolang er een voertuig op de detectielussen staat. 

Witte biggen ruggen tbv rijbaan 
aanduiding vrachtwagen
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ZWITSERLANDSTRAAT
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GEBOUW GEGEVENS
DC GREENPARK BESTAAT UIT EEN MULTITENANT BEDRIJFSHAL MET ENTRESOLVLOER EN TWEE KANTOREN
HIERONDER HET OVERZICHT VAN DE HOEVEELHEDEN BVO’S.
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ingetekend !
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J. Versaevel
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3 Meetresultaten 

3.1 Vloeroppervlakten 
Onderstaand zijn de bruto vloeroppervlakten en de verhuurbare vloeroppervlakten opgenomen van het 

object aan de Middenweg te Aalsmeer. Als eerste is de totale bruto vloeroppervlakte weergegeven. Voorts 

is de verhuurbare vloeroppervlakte van het gebouw opgenomen.  

 

Bruto vloeroppervlakte (BVO) DC Greenpark te Aalsmeer 

magazijn 01 magazijn 02 kantoor 01 kantoor 02
Begane grond 11.156,22 8.726,90 325,81 326,25 20.535,18 m2
1e verdieping 893,62 696,99 508,25 420,56 2.519,42 m2
2e verdieping 223,16 245,12 468,28 m2

Totaal 12.049,84 9.423,89 1.057,22 991,93 23.522,88 m2

Totaal
KantoorfunctieIndustriefunctie

 
 

Het bruto vloeroppervlak van de sprinklerruimte (bijgebouw) bedraagt indicatief 40,0 m2. 

 

Verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) DC Greenpark te Aalsmeer 

magazijn 01 magazijn 02 kantoor 01 kantoor 02
Begane grond 11.077,68 8.655,55 291,92 290,46 20.315,61 m2
1e verdieping 859,05 666,05 428,29 349,10 2.302,49 m2
2e verdieping 159,75 183,17 342,92 m2

Totaal 11.936,73 9.321,60 879,96 822,73 22.961,02 m2

Totaal
KantoorfunctieIndustriefunctie
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BOUWPLAATS EN BOUWPROCES

De bouw wordt uitgevoerd door hoofdaannemer Heembouw. Heembouw heeft 

het ISO 14001 certificaat in 2013 behaald.

De nieuwbouw van distributiecentrum Greenpark is voor Heembouw het 9e 

BREEAM traject. Vanuit de ervaringen van de vorige BREEAM projecten zijn nieuwe 

doelstellingen gemaakt om het CO2 verbruik tijdens de bouw terug te dringen. Er 

wordt met name aandacht besteed aan de afvalscheiding en dan specifiek het 

houten palletafval. Alle bouwpartners worden gestimuleerd om hun producten 

aan te leveren op statiegeld pallets en deze zelf ook weer te retourneren.

In de kleedruimte/ schaftruimte op de bouwplaats worden alle kranen voorzien 

van automatische volumebegrenzers zodat het waterverbruik puur essentieel is 

en men niet per ongeluk de kraan kan laten lopen.

Het energieverbruik en waterverbruik wordt wekelijks bewaakt, aangezien de 

bouwsnelheid enorm snel is.

ENERGIEVERBRUIK GEBOUW

De ambitie van de opdrachtgever is: een zo duurzaam mogelijk gebouw, binnen het 

reëel haalbare. Het grootste verbruik van een distributiecentrum zit voornamelijk 

de W-installaties. Om het energieverbruik van de verlichting zoveel mogelijk te 

reduceren hebben we 2 maatregelen getroffen. De eerste is een bouwkundige 

oplossing. Door het toepassen van translucente gevelpanelen boven de docks 

en boven het dak van de entresol. Op deze manier regelen we dat er meer 

daglicht in het gebouw komt, zodat de verlichting zelfs uit kan op lichte/ zonnige 

dagen. Gezien de beveiliging van een distributiecentrum is het niet wenselijk om 

transparante (blanke) beglazing toe te passen.

Daarnaast wordt het kunstlicht volledig uitgevoerd in LED verlichting met een 

geavanceerd regelsysteem (o.a. zondetectie en daglicht regeling). Op dit moment 

de meest energiezuinige verlichting.

Voor het kantoor is verder gezocht naar een optimale installatie op het gebied 

van verwarming en koeling. De kantoren zijn voorzien van een randstrook 

DUURZAAMHEID
MAATREGELEN

vloerverwarming en een VRF systeem welke de klimatisering  verzorgd van 

de kantoor ruimtes. Daarbij worden de ruimtes van voldoende verse lucht 

geconditioneerd. De bedrijfshal wordt alleen voorzien van verwarming. Dit 

gebeurt op basis van vloerverwarming. Er komt geen koeling in de hal.

Om verder zoveel mogelijk op verwarming en koeling te kunnen besparen is er 

gekozen voor een hoge Rc-waarde in wanden, vloer en dak:

- betonplint    Rc-waarde  4,5 m2K/W

- dichte geveldelen   Rc-waarde  5,2 m2K/W

- gehele dak   Rc-waarde 6,0 m2K/W

- kozijnen incl. glas  U-waarde  1,4 W/m2K

Naast de translucente gevelbekleding in de bedrijfshallen, worden ook de 

kantoren voorzien van zoveel mogelijk daglicht toetreding. 

Verwacht verbruik

energie      50 kWh/m² BVO

fossiele brandstoffen   Geen gasverbruik

water   7.6 m3/persoon/jaar

water betrokken via hemelwater of grijs water  0 %

afval scheiden op de bouw

controle waterverbruik
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DUURZAAMHEID
TE BEHALEN CREDITS
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Project: Dc Greenpark te Aalsmeer

Datum:
Versie: 5.2
huurder nee planning; wk 22 grondwerk. Wk 19/20 pullplanning

oplevering ; april 2022

7 april 2021

voorlopige BREEAM-NL score 60,28% 
en label VERY GOOD

23.080 m²

Credits 
(max.)

Score Credits 
(max.)

Score Credits 
(max.)

Score

12,00% Management gemiddelde score 9,00%

Man 1 Prestatieborging                                            
     
Het stimuleren van een goede manier van 
prestatieborging van installaties, zodat een 
optimale werking onder gebruikscondities wordt 
geborgd.

3 3 3 3 3 3

( 1pt verplicht)
• Commissioning van de gebouwinstallaties (ontwerp en oplevering) + Seizoensgebonden 
commissioning ( 1 jaar na oplevering)
• 3e pt; Cx manager vóór DO aan te stellen (reeds aangesteld)VO fase check op het PvE + 
E en W stukken

✓✓ ✓✓

Man 2 Bouwplaats en omgeving                                
    
Het stimuleren van het verantwoord beheren van 
de bouwplaats en zijn invloed op de omgeving.

2 2 2 2 2 2

( 1pt verplicht voor Excellent)
Bewuste Bouwers
om dit te behalen is ook een vorm van monitoring van water en electra (zie MAN 3) 
benodigd. (nader te bespreken)

✓✓ ✓✓

Man 3 Milieu-impact bouwplaats                                
     
Het stimuleren van vanuit milieu-oogpunt 
verantwoord bouwplaatsbeheer in termen van 
milieubewust materiaalgebruik, beperking van 
energiegebruik en beperking van vervuiling.

4 3 4 3 4 3

• FSC Hout bouwplaats + Chain of Custody
EN
Minimaal 4 onderdelen opnemen uit checklist A3, bijv.
(a en c; zie MAN 2 Bewuste Bouwers)
• D-voorkomen luchtvervuiling en geluidshinder
• E-voorkomen vervuiling grond- oppervlaktewater 
• F-hoofdaannemer werkt met milieuvriendelijke materialen
• G-hoofdaannemer ISO 14001 gecertificeerd

✓✓ ✓✓

Man 4 Gebruikershandleiding                                                       
                       
Het stimuleren van het beschikbaar stellen van 
een gebouwhandleiding voor de niet- technische 
onderlegde gebruiker van het gebouw om deze 
in staat te stellen het gebouw te begrijpen en er 
efficiënt mee om te gaan.

1 1 1 1 1 1

19 maart 2021; opgenomen in contract
( 1pt verplicht voor Excellent)
• Naast een technische handleiding voor de beheerder van het gebouw, dient een niet-
technisch handleiding opgesteld te worden voor de gebruikers van het gebouw. Dit dient 
conform de eisen van BREEAM verder uitgewerkt te worden.

✓✓ ✓✓

Man 6 Consultatie                                                       
        
Het bij het ontwerpproces betrekken van 
relevante belanghebbenden (onder wie 
gebouwgebruikers, bedrijven, bewoners en de 
lokale overheid) ter vergroting van lokale 
betrokkenheid en ter verkrijging van een gebouw 
dat optimaal voor zijn functie geschikt is.

1 1 1 1 1 1

Het bij het ontwerpproces betrekken van relevante belanghebbenden (onder wie 
gebouwgebruikers, bedrijven, bewoners en de lokale overheid) ter vergroting van de lokale 
betrokkenheid en ter verkrijging van een gebouw dat optimaal voor zijn functie geschikt is. 
(bewerkelijke credit) ✓✓ ✓✓

Man 9 Kennisoverdracht                
Het stimuleren van het informeren van 
gebruikers en bezoekers over duurzaam bouwen. 1 1 1 1 1 1

• Publicatie case study op website
• Voortgang van het project publiceren op website .
• Bouwplaatsbezoeken voor belanghebbenden.
• (video)presentatie over milieu en duurzaamheid gebouw op beeldscherm in entree. (zie ook 
credit TRA 7) let op. Presentatie draait op interne server. DRIS op extern/internet. 

✓✓ ✓✓

Man 11 Onderhoudsgemak                                          
      
Het stimuleren van het ontwerpen van een 
gebouw en van (gebouw)installaties die 
gedurende hun gehele levenscyclus op een 
eenvoudige wijze kunnen worden onderhouden.

1 1 1 1 1 1

• V&G plan 
• CIBSE-checklist 
Concept onderhoudsstrategie.
• in kaart brengen gebouwonderhoud 
• ontwerp practisch toetsen aan onderhoudsvereisten (bereikbaarheid/logistiek)
• schoonmaakruimte per verdieping (opgenomen in plattegronden)
• onderhoud luchtkanalen 
• gevelreiniging
(bewerkelijke credit)

✓✓ ✓✓

75,00% totaal punten 16 12 16 12 16 12 behaalde punten 75,00%

15,00% Gezondheid gemiddelde score 7,28%

Hea 2 Uitzicht                                                             
        
Stimuleren dat relevante werkplekken in  
verblijfsruimtes een vrij uitzicht hebben. Dit ten 
behoeve van visueel comfort en om een 
eentonig binnenmilieu te doorbreken.

1 1 1 0 1 0

geen werkplekken in de hal. (anders wordt punt niet behaald)
• BRL eis; minimaal 20 % open gevel als functie van de afstand werkplek-gevel (7 m). 
(20-35% - > 14 m)
De werkplekken zodanig op te stellen dat direct uitzicht naar buiten mogelijk is. (10 meter 
vrij uitzicht) zie situatie tekening; geen vrij uitzicht door pompkamer; wordt niet verplaatst. 
(voor kantoren bijna geen effect)

✓✓ ✓✓

Hea 4 Hoogfrequente verlichting                                
     
Verhoging van het visuele comfort door de 
toepassing van hoogfrequente verlichting in de 
verblijfsruimten van een gebouw.

1 1 1 1 1 1

( 1pt verplicht)
LED verlichting (als er wordt gedimd, dan geen flikkering) 

✓✓ ✓✓

Hea 5 Kunstverlichting binnen- en buiten    
Verzekeren dat de aanwezige kunstverlichting 
zowel binnen- als buitenruimten een hoge mate 
van visueel comfort garandeert.

1 1 1 1 1 1

5 maart 2021; benoem aub de ruimtes met aantal personen. (Heembouw)
• Te voldoen aan NEN 12464-1 binnen
• Te voldoen aan NEN 12464-2 buiten
Aan de hand van de functie's in het gebouw de juiste tabellen uit de norm definieren. 

✓✓ ✓✓

Hea 9 Vluchtige organische verbindingen                 
  
Het bevorderen van een gezonde en goede 
kwaliteit van de binnenlucht doordat de 
gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen een 
lage emissie van schadelijke vluchtige 
organische verbindingen en andere schadelijke 

1 1 1 1 1 1

• Eisen aan VOC emissies van afwerkingsmaterialen.

✓✓ ✓✓

Hea 10 Thermisch comfort                                          
     
Het verzekeren van een goed thermisch comfort.

2 0 2 1 2 1

waarschijnlijk 2 pt.
Klimaatklasse B volgens NEN-ISO 7730 (maximaal 150 overschrijdingsuren). T.O.; pag. 44 
eis opgenomen voor kantoren. Hal wordt niet gekoeld.
• Onderwijs; 
• referentiejaar RA2008T1
• rv eisen
• koudeval
• luchtsnelheden

✓✓ ✓✓

Hea 18 Best Laboratorium Gebieden 0 0 0 0 0 0
48,51% totaal punten 8 4 14 4 14 4 behaalde punten 48,51%

19,00% Energie gemiddelde score 5,69%

Ene 1 Energie-efficientie                                  
Het stimuleren dat gebouwen worden ontworpen 
en gerealiseerd met een zo laag mogelijke CO2-
emissie van het gebouwgebonden primaire 
energiegebruik in de gebruiksfase.

15 3 15 0 15 0

5 en 19 maart 2021; in basis geen PV panelen. Dak is wel voorbereid.
• EPC voor kantoor en bijeenkomstfunctie (conform bouwbesluit = geen BREEAM punten)
• checklist A7 voor industrie (mogelijk 4 pt) ✓✓(2 pt) ✓✓(3 pt)

Ene 2 Subbemetering energieverbruiken           
Het toepassen van subbemetering van zowel 
gebiedszones binnen het gebouw als van 
aanzienlijke verbruiksgroepen, zodat in de 
gebruiksfase met een monitoringsysteem 
energiegebruiken geregistreerd, bewaakt en zo 
nodig bijgestuurd kunnen worden.

2 1 2 1 2 1

19 maart 2021; 2e punt, ntb vraag belegger. (op afstand monitoring).
( 1 pt verplicht vanaf score Very Good)
• Tussenmeters energie (gas/elektra) te plaatsen op verbruikersgroepen volgens de BRL 
eisen.
• Submeters moeten aangesloten zijn op een monitoringssysteem. (GBS/VINK)
• Er moet een meet- en verificatieplan worden opgesteld. 

✓✓ ✓✓

Ene 4 Energiezuinige buitenverlichting                      
    
Het stimuleren van energiebesparende en CO2-
reductie door de toepassing van energiezuinige 
buitenverlichting.

1 1 1 1 1 1

19 maart 2021; verlichting in daktuin. ook extra verlichting bij entreegebied? Gezien 
er geen PV panelen zijn, deze extra verlichting voeden door inkoop duurzame 
energie (ook voor oplaadpalen; TRA 3)
• Specifieke lichtsroom van 65 lumen/watt en een geïnstalleerd vermogen van niet meer dan 
1 watt/m2.
• Automatische schakeling/regeling.
• In relatie met HEA5 en POL7

✓✓ ✓✓

Ene 7 Energiezuinige koel- en vriesopslag          
Het stimuleren van energiebesparing en CO2-

0 0 0 0 0 0 geen restaurant/voedselbereiding; filtercredit

Ene 8 Energiezuinige liften                                        
     
Het stimuleren van energiebesparing en CO2-
reductie door de toepassing van op het gebruik 
afgestemde energiezuinige liften.

2 2 2 2 2 2

contract (gebouwscan V2) is 2 pt aangehouden.
'houdt meting aan vanuit BRL 2014. VDI
T.O. ; pag. 46 H80
(let op de eindmeting, zou misschien 1 pt kunnen worden)

✓✓ ✓✓

Ene 26 Waarborging thermische kwaliteit 
gebouwschil                                                         
           
Het stimuleren dat gebouwen worden gebouwd, 
zoals ze zijn ontworpen en gerealiseerd met een 
zo laag mogelijke CO2-emissie.

2 1 2 1 2 1

1 pt; thermografisch rapport bij oplevering

✓✓ ✓✓

29,96% totaal punten 26 8 26 5 26 5 behaalde punten 29,96%

8,00% Transport gemiddelde score 4,00%0,62% 0,04% 0,01%

W
eg

in
g

cr
ed

it 
#

Onderdeel
258 m²

fase VO

1,74% 0,06% 0,01%

0,01%

21.470 m² 1.352 m²

0,70% 0,04%

0,68% 0,04% 0,01%

Industrie Kantoor Bijeenkomst
23-okt.-20Opmerkingen actueel
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Tra 3 Alternatief vervoer                                                 
            
Het stimuleren van gebouwgebruikers om 
middels alternatief vervoer, anders dan de  
eigen auto, naar en van het gebouw te reizen.

2 2 2 2 2 2

• 1 pt; Voldoende fietsenstallingen. (10% v/h aantal gebruikers, tot 500 gebruikers).
Let op; fiets op 2 mogelijkheden vastzetten. Wiel en frame. (+ stopcontact voor E-bike)
2e punt;• oplaadpunten electrische auto's. (3% v/h aantal p.p.) + inkoop duurzame energie 
(iom ENE 4) ✓✓ ✓✓

Exemplary performance                                  
      

• Douches en kleedkamers afh. aantal gebouwgebruikers. (minimaal 1 heren en 1 dames) 
Carpool voor gebruiker + p.p..

Tra 4 Voetgangers- en fietsersveiligheid                 
  
Het stimuleren van de aanwezigheid van 
beschikbare veilige voetgangers-en 
fietstoegangsroutes op de locatie.

2 0 2 0 2 0

19 maart 2021; geen verhoogd voetpad bij parkeerterrein; derhalve wordt TRA 4 
niet gehaald
• 1 pt; voetpad 
• 1 pt; aansluiting fietspad op fietsenstalling.  
• Te realiseren op eigen terrein. Scheiden van voetgangers en fietsers stromen van 
hoofdentree tot aan perceelgrens. (ook iom TRA 8) 
• buitenverlichting voldoet aan NEN 12464

Tra 5 Vervoersplan en parkeerbeleid                       
   
Stimuleren om vanuit de bedrijfsvoering en 
lokale overheid sterk milieubelastend transport 
te minimaliseren, waardoor 
transportgerelateerde emissies en files worden 
gereduceerd en overlast naar de omgeving wordt 
beperkt.

3 3 3 3 3 3

• 1 pt; parkeerplaatsen niet boven gemeentelijke norm. 
Norm = 158 p.p.. Met werkelijk = 142 wordt dit behaald. Er zijn nog 40 p.p. gereserveerd
• 2 pt; een vervoersplan opstellen, met als doel het verminderen van het autogebruik.

✓✓ ✓✓

Tra 7 Vervoersinformatiepunt                                  
     
Verzekeren dat het gebouw over de capaciteiten 
beschikt om gebruikers van recente informatie 
te voorzien met betrekking tot lokale actuele OV-
routes en -tijden.

1 1 1 1 1 1

let op uitvoering.
• Vervoersinformatiepunt met actuele reisinformatie (DRIS). I.c.m. Met het beeldscherm van 
credit MAN 9 te realiseren
(beeldscherm in het entree gebied) 

✓✓ ✓✓

Tra 8 Toelevering en manoeuvreren                        
   
Garanderen dat veiligheid behouden blijft en dat 
verstorting van toegang door toeleverend 
verkeer geminimaliseerd wordt door een goed 
ontwerp en veilige toegang tot het gebied.

1 0 1 0 1 0

2 fietsenstallingen bij auto parkeren, derhalve wordt dit punt niet behaald.
In terreinontwerp implementeren, scheiden van verkeersstromen 
goederen/personen/snel/langzaam etc. i.v.m. veiligheid.
• Op het eigen terrein zijn de verkeersstromen voor logistiek en (WST 3; afvalwagen) 
gescheiden van: fietsers, voetgangers en parkeervoorzieningen. (TRA 3 en TRA 4)

50,00% totaal punten 12 6 12 6 12 6 behaalde punten 50,00%

6,00% Water gemiddelde score 4,50%

Wat 1 Waterverbruik                                                  
       
Het gebruik van water voor sanitaire 
toepassingen minimaliseren door het toepassen 
van waterbesparende of waterloze voorzieningen.

3 2 3 2 3 2

1 pt verplicht vanaf score Good
• 1 pt = max. 6L toilet. (6 /3 L doorspoeling)
(1pt extra)urinoirs op tekening   
• max. 1,5L urinoirs, > 50% herentoilet = urinoir; 
• kranen sanitair max. 6l/min;
• douches maximaal 9 l/m of minder bij een waterdruk van 3 bar en een veronderstelde 
watertemperatuur van 37 graden. (is de kleedruimte voorzien van toiletten en douches?)

✓✓ ✓✓

Wat 2 Watermeter                                                      
        
Borgen dat het watergebruik gemonitord en 
gemanaged kan worden. Hiermee wordt het 
reduceren van het drink- en grondwaterverbruik 
gestimuleerd.

1 1 1 1 1 1

1 pt verplicht vanaf score Good
• Hoofdwatermeter met pulsuitgang EN aangesloten op GBS. (PvE)
• Er moeten tussenmeters geplaatst op verbruikers (en aparte huurders) met > 10% van het 
totale verbruik indien relevant.

✓✓ ✓✓

Wat 3 Lekdetectie hoofdwateraansluiting                  
    
Het beperken van de gevolgen van grote 
waterlekkages die anders onopgemerkt blijven.

1 1 1 1 1 1
• Lekdetectie op aansluitleiding (programmeerbare flowmeter of GBS functie)

✓✓ ✓✓

Wat 4 Zelfsluitende watertoevoer sanitair                
  
Het reduceren van waterverlies door kleine 
waterlekkages in toiletfaciliteiten.

1 1 1 1 1 1
Afsluiting watertoevoer door aanwezigheidsdetectie (verlichtingssensor) en magneetklep bij 
alle toiletfaciliteiten. ✓✓ ✓✓

Wat 6 Irrigatiesystemen                                             
       
Het gebruik van drinkwater voor de 
groenvoorzieningen verminderen.

1 1 1 1 1 1

19 maart 2021; irrigatie systeem voor de daktuin. (voor bouwecoloog)
• Inheemse groenvoorziening zonder irrigatiesysteem. 
(iom credit LE 4; inheemse planten en bomen)

✓✓ ✓✓

75,00% totaal punten 8 6 8 6 8 6 behaalde punten 75,00%

12,50% Materialen gemiddelde score 10,40%

Mat 1 Bouwmaterialen                                              
      
Het identificeren en stimuleren van het gebruik 
van materialen met een lage milieu-impact 
gedurende de volledige levenscyclus van het 
gebouw.

8 7 8 7 8 7

1 pt verplicht vanaf score Very Good
• Drie materiaalopties met aanzienlijke impact (5%) zijn in de vroege ontwerpfase 
overwogen voor een hoofdbouwdeel (bijvoorbeeld draagconstructie, installaties of gevel) en 
de keuze is mede daarop bepaald. (1 pt)
• schaduwprijsberekening ( 7 pt)

✓✓ ✓✓

Mat 5 Onderbouwde herkomst van materialen                                                        
                                               
Het stimuleren van de toepassing van 
materialen met een onderbouwde/verantwoorde 
herkomst in de hoofdbouwdelen. 4 3 4 3 4 3

1 pt isolatie + 2 pt materiaal.
• ( max. 4 pt) Per hoofdbouwdeel (bijv. funderingsconstructie en onderbouw algemeen; 
binnenwanden; buitenwanden en -openingen; daken, dakafwerking en dakopeningen; enz.) 
moet minimaal 80% volume voldoen. Beton, staal en/of schil ook onder ISO 14001. 
(Tierlevel 4)
• ( 1 pt) Min. 80% isolatie van ISO 14001 herkomst + toeleveringsketen. (let op; Tierlevel 
3) 
• 100% hout is duurzaam gecertificeerd, aannemer ook gecertificeerd (Chain of Custody-
certificaat; en FSC) .

✓✓ ✓✓

Exemplary performance    
                              Mat 7 Robuust ontwerpen                                        
     
Het identificeren en stimuleren van maatregelen 
ter bescherming van blootgestelde gebouwdelen 
en terreininrichting, waardoor de 
vervangingsfrequentie hiervan wordt 
geminimaliseerd.

1 1 1 1 1 1

Implementeren in facilitaire gebieden en hoofdverkeersgebieden en parkeren etc.

✓✓ ✓✓

83,23% totaal punten 13 11 17 11 17 11 behaalde punten 83,23%

7,50% Afval gemiddelde score 7,50%

Wst 1 Afvalmanagement op de bouwplaats             
 
Efficiënt grondstofgebruik bevorderen door zinvol 
en effectief afvalmanagement op de bouwplaats.

3 3 3 3 3 3

• Er is een afvalmanagementplan volgens eisen BRL en minimaal 4 afvalstromen, aannemer 
en verwerker VCA, ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd + minimaal 80% recycling ✓✓ ✓✓

Exemplary performance       
                           

minimaal 6 BRL afvalstromen. ✓✓ ✓✓

Wst 2 Gebruik van gerecycled materiaal                     
     
Het identificeren en stimuleren van het gebruik 
van gerecycled of secundair toeslagmateriaal in 
steenachtiige constructies, waardoor het gebruik 
van en de vraag naar nieuwe grondstoffen 
afneemt en materialen efficienter worden 
gebruikt.

1 1 1 1 1 1

• 20% in fundering
• 15% in hoofddraagconstructie
• 100 % voor vulling en aftopping van het terrein (BRL 2506 KOMO certificaat). 
voor granulaat alleen > 25% score voor alle materialen

✓✓ ✓✓

Exemplary performance       
                           

ntb; voor granulaat alleen > 35% score voor alle materialen

Wst 3 Opslagruimte voor herbruikbaar afval                                                                 
                                                       
Het bestemmen van voorzieningen die specifiek 
dienen voor de opslag van recyclebaar afval 
tijdens exploitatie/het gebruik van het gebouw, 
zodat het op efficiënte wijze scheiden  van 
recyclebaar afval wordt gestimuleerd.

1 1 1 1 1 1

• Te implementeren minimaal 10m2.  afvoerputje + watertoevoer. + minimaal 4 
afvalstromen
nu opgenomen in tekening

(er is geen voedselbereiding; 10 m2)
✓✓ ✓✓

Wst 5 Compost                                                   
Het stimuleren van voorzieningen voor 

0 0 0 0 0 0 geen restautant aanwezig is, nu een filtercredit !

Wst 6 Inrichting                                                          
        
Het bevorderen van de afstemming met de 
toekomstige gebouwgebruiker over de te 
gebruiken afwerking en inrichting van het 
gebouw en het hierdoor voorkomen van 
verspilling van materiaal.

1 1 1 1 1 1

• afwerking wordt bepaald i.s.m./door huurder
T.O. ; pag. 32 H 47.11 pantry + apparatuur

✓✓ ✓✓

100,00% totaal punten 6 6 6 6 6 6 behaalde punten 100,00%

nee

nee

0,89% 0,04% 0,01%

0,70% 0,04% 0,01%

1,16% 0,07% 0,01%
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Onderdeel
258 m²

fase VO

0,01%

21.470 m² 1.352 m²

0,70% 0,04%

Industrie Kantoor Bijeenkomst
23-okt.-20Opmerkingen actueel

10,00% Landgebruik en ecologie gemiddelde score 6,36%

LE1 Hergebruik van land                                                        
         
Het stimuleren van projectontwikkelaars, 
gemeenten, woningbouwcorporaties en andere 
bouwende partijen om bouwprojecten te 
realiseren op een locatie met een lage 
ecologische en landschappelijke waarde en het 
stimuleren van hergebruik van al ontwikkelde 
grond, om wildgroei van gebouwen in het 
landelijke gebied te voorkomen.

5 3 5 3 5 3

3 punten; bijna geheel nieuw stuk landschap en bestemming binnnen de bebouwde kom is 
afgelopen 10 jaar vastgesteld. (ik lees ook vaststelling bestemmingsplan in nov 2011)
(nog wel door de bouwecoloog dmv een rapport verder te onderzoeken en vast te stellen)

✓✓ ✓✓

LE3 Aanwezige planten en dieren op de locatie                                                                 
                                                             
Het stimuleren van het treffen van maatregelen 
om planten en dieren die aanwezig zijn op de 
bouwlocatie te  beschermen en behouden 
gedurende de bouw.

1 1 1 1 1 1

• Ecologisch werkprotocol en monitoring daarvan op basis van inventarisatie door erkend 
ecoloog. Reeds gedaan; let op rugstreeppad

✓✓ ✓✓

LE4 Planten en dieren als medegebruiker van 
het plangebied                                                          
                 
Het stimuleren van het treffen van 
inrichtingsmaatregelen ten behoeve van het 
duurzame medegebruik van het te ontwikkelen 
gebouw en de open ruimte door inheemse plant- 
en diersoorten.

2 2 2 2 2 2

gezien de ambities lijkt me 2 punten haalbaar; dit dient nog wel door een ecoloog te 
worden vastgesteld
1 pt verplicht vanaf score Very Good
• Op basis van de inventarisatie door ecoloog maatregel te nemen ter ondersteuning van de 
lokale flora en fauna aan gebouw of terreinafwerking. (1pt)
(hele gebied meenemen met aandacht voor specifieke gebouw/locatie mogelijkheden) T.O. H 
17.60 al klimplanten en groenscherm opgenomen. op situatie tekening is al veel groen en zijn 
veel bomen opgenomen.

✓✓(1 pt) ✓✓(2pt)

LE6 Duurzaam medegebruik van planten en 
dieren op de lange termijn                                       
             
Het stimuleren van natuurvriendelijk beheer, 
onderhoud en natuurvriendelijke monitoring van 
het gebouw en de open ruimte, om het 
duurzame medegebruik van de onder LE 3 en LE 
4 beoogde planten en dieren te garanderen.

1 1 1 1 1 1

• Beheerplan door ecoloog op te stellen.
Ten behoeve van de te nemen maatregelen uit credit LE 4 dient de ecoloog een beheerplan 
voor 6 jaar op te stellen met bijbehorende verantwoordelijkheden. 
• bij oplevering dient een contract met hovenier en voor de vogels te worden overhandigd.

✓✓ ✓✓

63,64% totaal punten 11 7 11 7 11 7 behaalde punten 63,64%

10,00% Vervuiling gemiddelde score 4,55%

Pol 1 GWP van koudemiddelen voor klimatisering                                                   
                                                 
Het verminderen van de bijdrage aan 
klimaatverandering door het stimuleren van het 
gebruik van koudemiddelen met een lage 
bijdrage aan het broeikaseffect.

1 0 1 0 1 0

ntb ; Belegger (ander koelmiddel; 1234ZE ). Of CO2

Pol 2 Voorkomen van lekkages van 
koudemiddelen                                                    
          
Het voorkomen van emissies van koudemiddelen 
naar de atmosfeer, veroorzaakt door lekkages in 
koelinstallaties (voor klimatisering en 
warenkoeling).

2 1 2 1 2 1

• tav warmtepompen (melding op het GBS)
en 
• koelingen voor MER/SER ruimte (< 3kg)

✓✓ ✓✓

Pol 3 GWP van koudemiddelen voor warenkoeling                                         
                                       
Vermindering van de bijdrage aan 

0 0 0 0 0 0
geen restautant aanwezig is, filtercredit 

Pol 4 Ruimteverwarminggerelateerde NOx 
emissie                                                            
       
Het stimuleren van de toepassing van 
verwarmingssystemen waarbij de NOx-emissie 
wordt geminimaliseerd. Hierdoor wordt lokale 
luchtvervuiling gereduceerd.

3 2 3 2 3 2

5 maart nb; mogelijk met PV panelen worden 3 pt behaald
• let op NOX uitstoot van de warmtepomp(en). 
2 pt = eis NOx < 50mg/KWh
3e punt; eis NOx < 35mg/KWh (niet haalbaar met uitgekozen warmtepompen)
= project is vol electrisch (hal en kantoor) T.O. ; pag. 41 H60

✓✓(3pt) ✓✓(2pt)

Pol 6 Afstromend regenwater                                                       
                          
Het voorkomen, verminderen en vertragen van 
de afvoer van neerslag naar openbare riolen en 
watergangen, waardoor het risico van plaatselijke 
wateroverlast, vervuiling van watergangen en 
mogelijke andere milieuschade wordt 
geminimaliseerd.

3 0 3 0 3 0

5 maart; Verder door hydroloog te onderzoek tav 1 of 2 punten voor waterberging

Daktuin aanwezig, voldoende voor 1 pt tav waterberging? Wel veel (extra) water op 
situatietekening om het gebouw opgenomen. Dit water is nog niet op googlemaps te zien. 

Pol 7 Minimalisering lichtvervuiling                            
     
Garanderen dat buitenverlichting zo wordt 
ingericht dat de juiste gebieden worden verlicht, 
naar boven gericht licht wordt geminimaliseerd 
en lichtvervuiling, energieverbruik en hinder naar 
aangelegen kavels wordt geminimaliseerd.

1 1 1 1 1 1

• Verlichtingsontwerp volgens de NSVV richtlijnen en lichtschakeling volgens de BRL vereisten 
(tijdschakeling/dimming). Iom ENE 4 eisen
let op; mogelijke sfeerverlichting op de daktuin. (kan dit aan de eisen voldoen?). Of 
tussen 23.00 en 07.00 alle buitenverlichting is uit. ✓✓ ✓✓

Pol 8 Geluidsoverlast                                               
     
Het verkleinen van de kans dat geluid van het 
project in de gebruiksfase overlast vormt voor 
nabijgelegen geluidsgevoelige gebouwen.

1 1 1 1 1 1

5 maart; ntb (bij voldoende score; minimaal 5% boven 55%; rapport laten vervallen)
'Geluidgevoelige functies binnen 800m. (woningen)
Onderzoek HMRI en bronmaatregelen indien belasting > dan waarden BRL.
• Vergunningsaanvraag:
- berekening te maken 
- er zijn woningen binnen 800 meter aanwezig.

✓✓ ✓✓

45,45% totaal punten 11 5 11 5 11 5 behaalde punten 45,45%

Legenda Drempelwaarden per kwalificatie

verplichte credits ★ Pass ≥ 30%

★★ Good ≥ 45%

default toegekende credit ★★★ Very Good ≥ 55%

★★★★ Excellent ≥ 70%

gefilterde / n.v.t. credit ★★★★★ Outstanding ≥ 85%

Berekening voorlopige BREEAM-NL score

Voorlopige score per gebruiksunctie

Verhouding BVO

Bijdrage score per gebruiksunctie

Exemplary performance

Innovatie credits

Voorlopige score BREEAM-NL
Voorlopige label BREEAM-NL

1,0%

fase VO

52%60%

BijeenkomstKantoorIndustrie

52%

0,85%

VERY GOOD
60,28%

0,0%

56% 3% 1%

1%93% 6%

0,05% 0,01%

0,85% 0,05% 0,01%



CONCEPT CASESTUDY  |  DC GREENPARK |  ZWITSERLANDSTRAAT 1 & 3  AALSMEER |  MEI 2021 12

DUURZAAMHEID
MAATREGELEN

HALFVERHARDING

De parkeerplaatsen voor personenverkeer worden uitgevoerd in padvast / 

halfverharding, de rijbanen worden uitgevoerd in grastegels, het parkeerterrein 

zal worden beplant met diverse soorten fruitbomen. Halfverharding in 

combinatie met voldoende bomen zorgt ervoor dat regenwater makkelijker in de 

bodem kan doordringen. Hierdoor wordt het riool minder belast en fungeert het 

parkeeroppervlak als klimaatbuffer. 

Afhankelijk van de parkeerintensiteit kunnen in de grastegels grassen/planten 

groeien. Hierdoor zal het met grastegels bestraatte oppervlak een groener aanzien 

krijgen. De bomen en hun vruchten & zaden zullen als voedsel dienen voor tal van 

dieren en daarmee de biodiversiteit op het terrein vergroten. Het hekwerk van 

het parkeerterrein zal tevens begroeid zijn met klimplanten en daarmee bijdragen 

aan de biodiversiteit op het parkeerterrein en tevens nestelmogelijkheden bieden 

aan inheemse vogelsoorten.

BIODIVERSITEIT 

Boven de laaddocks en de mezzanine vloer wordt een grote intensieve daktuin 

aangelegd met als ontwerp thema biodiversiteit. In samenwerking met een 

landschapsarchitect en ecoloog is het ontwerp ingevuld met de juiste beplanting 

en begroeiing van onder andere grassen, heesters en fruitbomen. In de noord-

oost en noord-west gevels zijn grote aantallen nestkasten en vleermuishotels 

geintegreerd in het gebouw. Deze zijn op diverse hoogtes en onderlinge afstanden 

gepositioneerd in de gevel zodat er voldoende ruimte zal zijn voor diverse 

vogelsoorten en vleermuizen. De invulling van de daktuin, het parkeerterrein en 

de met groen begroeide betonplint zullen ruim voldoende voedsel genereren en zo 

een ecosysteem vormen met de nestvoorzieningen.

FLEXIBEL BOUWEN

Het gebouw is ontworpen met het volgende constructieprincipe: staalconstructie 

gecombineerd met kanaalplaatvloeren. Door voor dit principe te kiezen krijgt 

het gebouw een hoge mate van flexibiliteit mee. Deze flexibiliteit blijft enkel 

gewaarborgd, wanneer er ook op deze manier nagedacht wordt over de invulling 

van de installaties. Er zijn op strategische plaatsen in het gebouw enkele 

basisdoorvoeren gemaakt. (over het algemeen betekent dit een schacht in de 

buurt van bij de natte groepen). Alle installatiecomponenten voor het kantoor 

worden verwerkt tussen het bouwkundige plafond en het systeemplafond. De 

installaties hangen los, boven het systeemplafond, aan de staalconstructie of 

aan de verdiepingsvloer. Op deze manier kan de installatie eenvoudig aangepast 

worden en kan ook de indeling eenvoudig aangepast en uitgebreid worden. 

Het ontwerp qua gevels is eveneens bedacht op het eenvoudig verwisselen van 

functies, of uitbreiden van de kantoor m2. Daarnaast is ook het brandconcept 

hierop bedacht. Door het toepassen van een sprinklersysteem kan er flexibeler 

gewijzigd worden. Wel moet de gebruiker/ verhuurder erop bedacht zijn dat bij 

grote functiewijzigingen het sprinklerdocument aangepast dient te worden. 

FSC- HOUT

Al het hout wat in het gebouw gebruikt is, is voorzien van het FSC-keurmerk. 

Aangezien Heembouw zelf ook FSC gecertificeerd is, is ook het hout wat tijdens 

de bouw gebruikt wordt (en niet definitief aan het gebouw verbonden is) FSC-

hout.

OPLAADPUNTEN ELEKTRISCHE AUTO’S.

Bij de personenparkeerplaatsen zijn 12 oplaadpunten voor elektrische auto’s 

voorzien. Deze oplaadpunten worden volledig gevoed met duurzaam opgewekte 

energie. De oplaadpunten zijn bereikbaar voor zowel het personeel als bezoekers. 

een flexibele stalen draagconstructie in combinatie met 
een houten hoofddraagconstructie.
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DUURZAAMHEID
MAATREGELEN

Voor de luchtdichtheid van het gebouw en met name ter plaatse van de 

kantoren zijn tussen de verschillende onderdelen extra compribanden 

opgenomen en worden de sandwichpanelen extra luchtdicht op elkaar 

aangesloten. Er wordt vanuit de EPC een QV-10 waarde van 0,4dm3/s 

per m2 gerealiseerd.

Het dak kent een traditionele dakopbouw (behorend bij een 

staalconstructie). De basis is een stalen profielplaat voorzien van 

een harde persing isolatie en een dakbedekking. Ook hier is er een 

dusdanig hoge isolatiewaarde dat we een Rc = 6,0 m2K/W behalen. 

De dakbedekking is een lichte PVC-dakbedekking. De lichte kleur zorgt 

ervoor dat het zonlicht eerst zoveel mogelijk wordt weerkaatst, voordat 

de warmte van het zonlicht het gebouw kan binnendringen.

WATERVERBRUIK

Het gebruik van water is door het toepassen van toiletten met 6/3ltr. 

spoeling, urinoirs met max. 1,5ltr. per spoeling en douche/wastafelkranen 

ingesteld op max. 6l/min zoveel mogelijk geminimaliseerd.

De hoofdwateraansluiting is voorzien van een lekdetectie, zodat 

een eventuele lekkage spoedig gesignaleerd kan worden. Alle 

toiletfaciliteiten zijn voorzien van een zelfsluitende watertoevoer 

d.m.v. magneetkleppen, die schakelen op de aanwezigheidsdetectie 

(verlichtingssensor), dit om te voorkomen dat er onnodig water zou 

kunnen weglopen. Tevens worden er voor de goede bewaking van het 

waterverbruik volgens een logische verdeling tussenwatermeters 

geplaatst.

DE CONSTRUCTIE

De basisconstructie van het gebouw bestaat uit een staalskelet met 

geoptimaliseerde dimensionering en een houten hoogddraag constructie voor 

het dak. De maatvoering van de staalconstructie en de houten liggers is volledig 

afgestemd op het gebruik. De kolomposities zijn dusdanig gepositioneerd dat deze 

corresponderen met het stellingplan. Zo min mogelijk kolommen staan zichtbaar 

in de hallen. Daar waar de kolommen zichtbaar staan en eventueel aanrijdbaar 

zijn, zijn deze voorzien van kolombeschermingen, zodat de constructie minder 

beschadigt en langer meegaat.

De begane grondvloer is een in het werk gestorte betonvloer, welke direct 

op puingranulaat  en minipalen gestort wordt. Het puingranulaat dient als 

fundering. Dit noemen we een vloer op staal. De draagkracht voor de vloer wordt 

deels gehaald uit de puingranulaatfundering. Daarnaast is het puingranulaat een 

hoogwaardig gerecycled materiaal en dus beter dan het aanbrengen van een duur 

en veel minder duurzaam zandpakket. Op strategische plaatsen is de begane 

grond vloer uitgevoerd in geisoleerde kanaalplaatvloeren zodat er gemakkelijk 

aanpassingen kunnen worden gedaan aan de natte groepen.

DE SCHIL VAN HET GEBOUW

De gevel van het gebouw is opgebouwd uit Kingspan Quadcore sandwichpanelen 

met een zeer hoge Rc-waarde (4,5 m2K/W). De keuze voor Quadcore panelen 

zorgt voor 12% minder materiaalgebruik en lichtere panelen. Er is gekozen 

voor een verticale verdeling van de panelen ter plaatse van de industriehal.  

Deze translucente gevelpanelen hebben hetzelfde bevestigingsprincipe als de 

sandwichpanelen. 

De plint van het gebouw is voorzien van een extra hoge prefab betonnen 

sandwichelement (ook voorzien van een hoge Rc-waarde (4,5 m2K/W). Deze plint 

dient tevens dienst als robuuste aanrijdbeveiliging aan de binnenzijde. Aan de 

buitenzijde zal de plint begroeid zijn met diverse beplanting om de biodiversiteit 

te versterken. De sandwichpanelen beginnen boven de betonnen plint.

een intensieve daktuin en bio-divers landschapsontwerp 
zorgen voor een maximale upgrade van de biodiversiteit 
op het terrein.
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Nieuwbouw Oplevercertificaat
Hiermee wordt verklaard dat:

Distributiecentrum NewLogic II
te Tilburg

is beoordeeld op basis van het schema:

Nieuwbouw Opleverfase 2011 v1.0

door een BREEAM-NL-assessor voor:

Dok Vast BV
en een score heeft behaald van:

91,18%

Certificaatnummer: 286-NOP-2011

Afgiftedatum

BREEAM-NL-assessor

Licentiehoudende organisatie

drs. Annemarie van Doorn, Dutch Green Building Council Gavin Dunn, BRE Global Ltd

28 juli 2015

ing. Esther Ruijgvoorn

MAT25

AMBITIES

Ambitie voor dit plan is Very Good, de planvorming hiervoor is vanuit Heembouw 

tot stand gekomen na de bouw van DC Vossenberg, NewLogic II en NewLogic VI en 

NewLogic III, New Logic V, Post NL en DC Fource met een BREEAM certificering. 

Doordat Heembouw al eerder gebouwen met een BREEAM certificering 

gerealiseerd hebben, weten we waar de uitdagingen, maar ook de kansen liggen 

om Very Good te kunnen realiseren.

TECHNISCHE OPLOSSINGEN

Voor dit gebouw hebben we gekozen voor een staalconstructieconcept, met 

kanaalplaatvloeren als verdiepingsvloeren. Dit is een belangrijke, technische/ 

bouwkundige keuze welke zorgt voor voldoende flexibiliteit voor alle gebruikers. 

Dit is in combinatie met de snelle bouw een ideaal concept. Er kan snel gestapeld 

worden en het gebouw wordt op deze manier snel wind- en waterdicht gemaakt. 

Daarnaast kun je los van in te storten voorzieningen al je leidingen aanbrengen, 

exact waar nodig, zonder belemmeringen van constructies. Op deze manier kun 

je met de gewenste snelle bouwtijd een heel flexibel gebouw ontwerpen. Deze 

flexibiliteit is dan ook weer gunstig voor de BREEAM-score.

Verder is er technisch ook goed uitgezocht op welke posities de installatieruimtes 

gemaakt moeten worden, om ook hier tot een optimaal ontwerp te komen en 

geen overlengtes aan leidingen te hoeven maken. Er is directe aanzuiging van 

verse lucht mogelijk en voldoende hoogte tussen bouwkundig en systeemplafond 

om de kanalen te verwerken. Ook neemt de technische ruimte op deze manier 

geen dure vierkante meters in beslag.

BIM

Door gebruik te maken van BIM hebben we een optimale voorbereiding en lagere 

faalkansen tijdens de bouw.

PROCES/ ORGANISATIE

BREEAM-NL
AMBITIES

Om tot de juist BREEAM-NL score te komen, is de volgende processtructuur in 

gang gezet.

Het initiatief tot het ontwerp en de bouw van dit project is genomen door de 

Heembouw waarbij in een latere fase  Union Investment  als belegger is ingestapt. 

In samenwerking met Heembouw Architecten is Heembouw verantwoordelijk 

voor de engineering en realisatie van het complete project. Heembouw heeft C2N 

ingehuurd om als expert het BREEAM-traject te begeleiden.

Vanuit de opdrachtgever is de uitvraag gedaan en is dhr. R. Alberda van CN2 

benoemt tot commissioningsmanager. Mevrouw H. van der Leij van Build2live is 

aangesteld als assessor van dit project.

Diverse installateurs en adviesbureaus zijn vanuit deze hoedanigheid aangelijnd 

om de rapportages aan te leveren welke voor de verschillende credits noodzakelijk 

zijn.

KOSTEN/ BATEN

Gedurende het ontwerptraject hebben we verschillende duurzaamheids-

maatregelen de revue gepasseerd. De overwegingen die gemaakt worden hebben 

meerdere factoren, het zij kosten/ baten, het zij levertijd i.v.m. de bouwsnelheid. 

Naast de duurzaamheidsambitie van BREEAM-NL Very Good is er ook een relatief 

korte bouwtijd om dit project te realiseren. Dit zorgt ervoor dat enkele keuzes in 

het kader van de bouwsnelheid voorgaan t.o.v. de kosten/ baten of duurzaamheid            

van het project. Een voorbeeld hiervan is de keuze voor een staalconstructie in 

plaats van prefabbeton. Prefabbeton is een duurzamere materiaalkeuze, echter 

gezien de lange voorbereidingstijd, levertijd en investeringskosten is hier duidelijk 

de voorkeur voor een staalconstructie gemaakt.

VOORBEELDFUNCTIE

Heembouw en Heembouw Architecten zien zichzelf als ontwerpende bouwer met 

een visie waarbij duurzaamheid centraal staat zowel in ontwerp als uitvoering. 

De visie op duurzaamheid van de ontwikkelaar en architect van een gebouw is 

de eerste stap voor de uiteindelijke gebouwgebruiker naar duurzaamheid. Door 

te investeren in de ontwikkeling, zou dit zichzelf in de toekomst terug moeten 

verdienen. In deze tijd, waar alle ontwikkelingen en investeringen onder druk 

staan, presteert Heembouw enorm goed op het gebied van sustainability. eerder behaalde certificaat Outstanding

Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt met dit nieuwe 

duurzame DC weer een bijzondere vorm. Ook is veel aandacht 

besteed aan de landschappelijke inpassing van het gebouw en de 

architectonische verschijningsvorm van het DC.

TIPS VOOR EEN VOLGEND ONTWERP TRAJECT

De schaalvergoting die heeft plaatsgevonden in de logistieke branch heeft 

geleid tot veel grotere gebouwvolumes. De huidige bestemmingsplannen 

en beeldkwaliteitsplannen voor bedrijventerreinen houden daar geen 

rekening mee. Samenwerking en afstemming met het gemeentelijk 

beleid en de markt is noodzakelijk om duurzame hoogwaardige 

ditributiecentra’s in de toekomst te kunnen blijven realiseren.


