
  

 

 

 
 
 

 
 

Ref VLG: 2014-059 

Versie 0.3 – 26 april 2015 

 

 

PLVS VLTRA 

 
BREEAM: MAN 9 

Publiceren van gebouwinformatie (keuze credit) 
 
 

 



 Publiceren van gebouwinformatie PLVS VLTRA 
 

MVH p. 2/14  
MAN 9_bijlage 1_gepubliceerde casestudy[2].docx MAN 9_bijlage 1_gepubliceerde casestudy[2].docx 

 
 FIRMANAAM VOORNAAM, NAAM HANDTEKENING 

Opgemaakt door VAN LOOY GROUP Mario Vanden Heede  

Nagezien C2N Ruud Sprock  

Goedgekeurd    

Goedgekeurd    

  



 Publiceren van gebouwinformatie PLVS VLTRA 
 

MVH p. 3/14  
MAN 9_bijlage 1_gepubliceerde casestudy[2].docx MAN 9_bijlage 1_gepubliceerde casestudy[2].docx 

 
2. 

• Beschrijving van het project en het gebouw 

Plus Ultra te Wageningen is een nieuw bedrijfsverzamelgebouw en incubator met kantoor, 

laboratoria en techno hallen voor startende bedrijven in de food- en agro-industrie. Klasse MLI 

en MLII.  

De techno hallen bevinden zich op de begane grond, deels dubbel hoog waar halffabricaten 

worden geassembleerd. 

Het gebouw/project krijgt een (openbaar)restaurant. 

In functie van gebruik kunnen op de tweede, derde en vierde verdieping max. 60% van de 

modules als lab en min. 40% van de modules als kantoor ingericht worden. 

Conform de huidige indelingen zal er op de vierde verdieping enkel kantoorfuncties komen. Op 

de derde en tweede verdieping zal de mix ca. 50% bedragen tussen labs en kantoren. 

Het gebouw voldoet aan zeer hoge eisen van duurzaamheid. 
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• BREEAM-rating en -score.  
PLVS VLTRA is als duurzaam gebouw ontworpen en gebouwd . Om de mate van 

duurzaamheid inzichtelijk te maken wordt het gebouw geheel volgens BREEAM gecertificeerd. 

BREEAM is een onafhankelijke organisatie die een keurmerk voor duurzaam vastgoed afgeeft. 

BREEAM is zowel een meetinstrument als een ontwerpinstrument. Het gebouw wordt hiermee 

ontworpen en gecertificeerd op de gebieden variërend van management van het bouwproces, 

gezondheid van het interne klimaat, energiezuinigheid, vervoer om, naar en in het gebouw 

alsook waterverbruik en afval. 

Het behaalde percentage in de categorieën zorgt voor een van de volgende scores:  

+30% = Pass 

+45% = Good 

+55% = Very Good 

+70% = Excellent 

+85% = Outstanding 

 

Voor PLVS VLTRA is een score van meer dan 70% beoogd; Score Excellent. 

Het ontwerp wordt beoordeeld adhv BREEAM-NL 2011; de Beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw 

versie 1.0, augustus 2011. 

Het ontwerp certificaat met score 4 sterren (Excellent) is reeds behaald. 

 

• Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen 
TRIAS-Energetica 
De primaire uitgangspunten tijdens de preliminaire fase van het ontwerp is de TRIAS-

Energetica. Ten eerste is de vraag naar energie beperkt door de primaire functies van het 

gebouw zo goed mogelijk te isoleren. De tweede richtlijn is het beperken van gebruik van 

fossiele brandstoffen. Dit wordt bereikt door voldoende PV-cellen toe te passen. De derde 

richtlijn richt zich op het zo efficiënt mogelijk verbruiken van fossiele brandstof. Dit is zeker zo bij 

Plus Ultra aangezien er geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen voor de primaire 

voorzieningen van het gebouw. 

UITGANGSPUNTEN 

Het ontwerp bestaat uit een centrale ventilatie-installatie met twee identieke 

luchtbehandelingskasten toe- en afvoer die aangesloten zijn op elk één ringleiding systeem van 

luchtkanalen die niet verjongen voor de luchtbehandeling van de techno hallen, kantoren, 

laboratoria en algemene ruimtes. 

De keuze om te werken met één ringleidingsysteem per luchtbehandelingskast toe- en afvoer is 

gemaakt ifv de brandcompartimentering en de verdiepingshoogte. Hierdoor zijn vier (kleinere) 

schachten nodig, welke verspreid zijn over de hoeken van het gebouw. 
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De luchtkanalen zijn uitgevoerd in gegalvaniseerd plaatstaal, de luchtkanalen afvoer zijn tevens 

inwendig gecoat. Hierdoor is er geen separate luchtafvoer benodigd voor de luchtafvoer van 

microbiologische veiligheidskasten klasse I en II en standaard zuurkasten. 

 

Bij het onderhoud aan de ventilatiesystemen (wordt aangenomen) is een eis dat alle laboratoria 

conform uitgangspunten door huurders gebruikt worden en dat men bijvoorbeeld geen (zeer) 

bijtende stoffen gebruikt die in het ventilatiesysteem terecht kunnen komen. 

De voorzieningen voor waters en gassen en voor elektriciteit zijn om en om in de aansluitkasten 

(meterkasten) per 3,6 meter aangebracht en afgedopt. 
De meterkast vormt het centrale punt voor de specifieke technische aansluitingen van de 

huurders. 

 

De luchtbehandeling gebeurt centraal via 2 parallel geschakelde luchtbehandelingskasten. Elke 

luchtbehandelingskast heeft de capaciteit om bij abnormaal bedrijf de lokalen van voldoende 

minimum luchtwisselingen te voorzien en de luchtstroomrichtingen te behouden. 

Bij normaal bedrijf functioneren beide luchtbehandelingskasten wat bijdraagt tot een 

vermindering van drukverlies in de luchtbehandelingskasten en bijgevolg energiebesparing op 

de ventilatoren. Luchtbevochtiging gebeurt door middel van adiabatische bevochtiging. 

Ten bate van duurzaamheid wordt een vloeistof gekoppeld energierecuperatiesysteem 

vooropgesteld van het type “twin-coil”. Hierbij wordt lucht toe- en afvoer volledig van elkaar 

gescheiden om het risico van kruiscontaminatie tussen toe- en afvoerlucht volledig te vermijden. 

Resterende warmte of koude wordt geleverd door een “change over” batterij waardoor ofwel 

warm water ofwel koud water stroomt om de lucht op te warmen/ af te koelen naar de gewenst 

temperatuur. Om het totaal koelvermogen op de luchtbehandeling te beperken is een 

adiabatische koeling in de luchtbehandelingskasten afvoer voorzien. 

Op het dakoppervlak zijn maximaal PV panelen geplaatst, rekening houdend met de andere 

technische installaties. 

 

Gebouwconcepten 
De warmte- en koude opwekking bestaat uit twee stuks warmtepompen. De warmtepompen 

leveren gelijktijdig warmte en koude. 

De gekozen systemen dienen zodanig gekozen en gedimensioneerd te zijn dat deze voldoen 

aan het in de BREEAM creditscore overeengekomen punten van ENE1. 

 

Energieafgiftesystemen 
De opwekking voedt alle nieuwe afnemers, te weten: 

CV afnemers: 

• De verwarmingsbatterijen van de luchtbehandelingskasten; 
• De naverwarmingsbatterijen van labs, kantoren, restaurant, lockers, e.a. 
• De vloerverwarming voor het atrium en restaurant 
• De ventilatiebalken van de labs, de actieve ventilatiebalken van de kantoren 
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• De radiatoren voor overige verwarmde ruimten 
• Het reservecircuit 

 

GKW afnemers: 

• De koelbatterijen van de luchtbehandelingskasten; 
• De ventilatiebalken van de labs, de actieve ventilatiebalken van de kantoren 
• Het reservecircuit 

 

De koeling van de MER ruimtes vindt plaats middels separate DX-systemen. 

Voor de koude- en warmteafgifte in de labs, kantoren worden (actieve) ventilatiebalken 

toegepast. Deze passen in de gekozen plafondmodulatie. 

 

De (actieve) ventilatiebalken zijn individueel regelbaar maximaal per 3,6m x 7,2m stramien, met 

uitzondering van het restaurant welke in 2 zones wordt geregeld. 

 

Het vloerverwarmingssysteem voor het atrium en het restaurant bevindt zich in de toplaag van 

de dekvloer. De vloerverwarmingsslangen zijn op wapeningsnetten aangebracht voordat de 

dekvloer gestort werd. De vloerverwarming van iedere ruimte is separaat regelbaar. 

 

 

Luchtbehandeling 
De ventilatie van het volledige gebouw (labs, kantoren en andere ruimtes) geschiedt op basis 

van mechanisch gebalanceerde ventilatie met behulp van twee centrale 

luchtbehandelingskasten. Deze luchtbehandelingskasten zijn voorzien van energierecuperatie 

middels een “twin-coil” principe waarin de extra benodigde warmte of koude via een 

warmtewisselaar wordt toegevoegd. 

 

Luchtbevochtiging gebeurt door middel van adiabatische bevochtiging. 

Om het totaal koelvermogen op de luchtbehandeling te beperken is een adiabatische koeling in 

de luchtbehandelingskasten afvoer voorzien 

De toevoerlucht wordt centraal geconditioneerd naar 16°C. Deze temperatuurkeuze heeft tot 

gevolg dat bij lokale koelbehoefte middels vrije koeling al beperkt gekoeld kan worden zonder 

tussenkomst van de koelinstallatie.  

Het aantal luchtwisselingen voor de labs is gecalculeerd aan 6 lw/h tijdens dag regime en 3 lw/h 

tijdens nachtregime. 

 

Het luchtdebiet wordt constant gehouden door constant luchtdebietkleppen (CAV kleppen) met 

2 standen die ifv het regime (dag of nacht) op de minimum of maximum stand staan. 

Het aantal luchtwisselingen voor de kantoren is gecalculeerd aan 3 lw/h tijdens dag- en een 

min. tijdens nachtregime om de luchtrichting voor het gebouw in balans te houden. 
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Het luchtdebiet wordt constant gehouden door constant luchtdebietkleppen (CAV kleppen) met 

2 standen op de toevoer en ON/OFF luchtdebietkleppen op de afvoer die ifv het regime (dag of 

nacht) voor de toevoer op de minimum of maximum stand staan en voor de afvoer open of dicht 

zijn. 

 

Bij de inrichting van de modules is onderstaande uitrusting te voorzien: 

Voor een lab: 
In de labs kan verwarming en koeling door een gedeelte van de lucht worden binnengebracht 

via de actieve koelbalken. 

Het resterende luchtdebiet wordt binnen gebracht via een wervelrooster. 

De afvoer van de lucht gebeurt middels gebruik van een kanaalrooster of afvoerrooster voor 

afvoer aan vier zijden, ifv het al dan niet aanwezig zijn van een verlaagd plafond. 

Het luchtdebiet wordt constant gehouden door constant luchtdebietkleppen (CAV kleppen) met 

2 standen die ifv het regime (dag of nacht) op de minimum of maximum stand staan. 

Tijdens dag en nachtregime blijft de luchtrichting tov de andere ruimtes behouden. 

 

Standaard kent de verluchting van de laboratoria enkel een dag en een nachtregime. Deze is 

gerealiseerd met behulp van een 2 standen-CAV klep. De standsturing van deze klep gebeurd 

door het KNX systeem op basis van de KNX schakelklok. Het is mogelijk om door middel van 

een “overwerkschakelaar” de CAV-klep buiten de werktijden ook op de maximale stand te 

plaatsen. 

De temperaturen in de laboratoria  worden ook gestuurd door de KNX regelaars die mee 

geïntegreerd zijn in het KNX netwerk. De temperatuurregelaars kennen 3 standen nl. Nacht, 

Stand-by en Comfort. 

Een KNX schakelklok stuurt de verwarming op een ingestelde tijd van “Nacht” naar “Stand-by”. 

Indien een persoon het laboratorium betreed wordt door de aanwezigheidsmelder de 

temperatuurregelaar gestuurd van “Stand-by” naar “Comfort”. Bij het verlaten van het 

laboratorium zal de aanwezigheidsmelder de regeling van “Comfort” naar “Stand-by” plaatsen 

na een verloop van 30 minuten. Op het einde van de dag zal de KNX schakelklok het systeem 

opnieuw in “Nacht” plaatsen. Indien de temperaturen strikter moeten gevolgd worden en ook ’s 

nachts geen verlaging of verhoging is toegestaan zal de regeling altijd in “Comfort” worden 

geplaatst. 

De temperatuurregelaar is voorzien van een derogatiemogelijkheid regeling om de temperatuur 

plus of min 2°C te verschuiven tov het setpunt. (volgens BREEAM-credit HEA 11) 

 
Voor een kantoor: 
Als de module als kantoor wordt ingericht, is er minder verse lucht nodig. 

In de kantoren kan de verwarming en koeling door de wervelrooster voor 103m³/h geselecteerd 

te worden. 
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De afvoer van de lucht gebeurt middels gebruik van een kanaalrooster of afvoerrooster voor 

afvoer aan vier zijden, ifv het al dan niet aanwezig zijn van een verlaagd plafond. 

Het luchtdebiet toevoer wordt constant gehouden door een constant luchtdebietklep (CAV klep) 

met 2 standen die ifv het regime (dag of nacht) op de minimum of maximum stand staat. 

Het luchtdebiet afvoer wordt constant gehouden door een constant luchtdebietklep (CAV klep), 

een ON/OFF luchtklep zorgt voor het al dan niet afvoeren van de lucht ifv het regime. Tijdens 

nachtregime is er geen afvoer van lucht, enkel een minimale toevoer. 

Tijdens dag en nachtregime blijft de luchtrichting tov de andere ruimtes behouden. 

 

De verluchting van de kantoren/vergaderzalen wordt geschakeld door middel van een aan/uit 

klep en CAV in de luchtafvoer en een tweestanden CAV klep in de luchttoevoer. Omschakeling 

in regime bezet/niet bezet gebeurd door de aanwezigheidsmelder, conform aan de temperatuur 

sturing “Stand-by” – “Comfort”. 

De vergaderzalen worden ook gestuurd op CO2; boven de 800 PPM wordt extra ventilatie 

toegvoegd; deze regeling geldt ook voor het restaurant. (volgens BREEAM-credit HEA 8) 

 

De temperaturen in de kantoren/vergaderzalen worden ook gestuurd door de KNX regelaars die 

mee geïntegreerd zijn in het KNX netwerk. De temperatuurregelaars kennen 3 standen nl. 

Nacht, Stand-by en Comfort. 

Een KNX schakelklok stuurt de verwarming op een ingestelde tijd van “Nacht” naar “Stand-by”. 

Indien een persoon het kantoor betreed wordt door de aanwezigheidsmelder de 

temperatuurregelaar gestuurd van “Stand-by” naar “Comfort”. Bij het verlaten van het kantoor 

zal de aanwezigheidsmelder de regeling van “Comfort” naar “Stand-by” plaatsen na een verloop 

van 30 minuten. Op het einde van de dag zal de KNX schakelklok het systeem opnieuw in 

“Nacht” plaatsen.  

De temperatuurregelaar is voorzien van een derogatiemogelijkheid om de temperatuur plus of 

min 2°C te verschuiven tov het setpunt. 

 

De temperatuurbewaking in de kantoren/vergaderzalen gebeurd door verwarmen of koelen van 

de toevoerlucht. Indien tijdens verlaagd verluchtingsregime de gevraagde temperaturen niet 

behaald worden dan zal het verluchtingssysteem naar een verhoogde stand geplaatst worden. 

 

Atrium: 
Het atrium in het gebouw wordt van verse lucht voorzien d.m.v. verdringingsventilatie. De lucht 

wordt op de begane grond aan een lage snelheid ingeblazen en op het hoogste niveau 

teruggenomen. 

 

Voor de andere gesloten ruimtes op de verdiepingen wordt luchttoevoer en luchtafvoer voorzien 

aan 3 luchtwisselingen/uur. 
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Verlichting 
Voor de algemene verlichting wordt uitgegaan van de NEN-EN 12464: Licht en verlichting. 

Tevens is volgende norm van toepassing: NEN 1891 “Het meten van verlichtingssterkten en 

luminantie bij binnenverlichting”. Daarnaast zijn ook de eisen vanuit “HEA5; Kunstverlichting 

binnen- en buiten” van toepassing. Hieronder valt ook NEN-308. 

Alle gebruiksruimten zijn voorzien van verlichting met een gelijkmatigheid van 0,7. Daarnaast is 

er een maximale luminantie verhouding van de taakvlakken ten opzichte van de periferie binnen 

alle kantoorruimten in zowel de kantoorfunctie en industriefunctie, maximaal 10:3:1 te bedragen 

en vastgesteld te worden conform NEN 3087. (BREEAM-credit HEA5).  

 

In alle ruimten worden LED armaturen voorzien. ( beter dan hoogfrequente verlichting; 

BREEAM-credit HEA 4) 

 

De sturing van de verlichting in de kantoren, laboratoria gebeurd op basis van zogenaamde 

“afwezigheidsdetectie”. Dit wil zeggen dat een persoon het licht kan aandoen als hij toekomt in 

de ruimte door het bedienen van een drukknop. Indien deze persoon niet op deze knop drukt 

gaat het licht ook niet aan. Indien het licht aangeschakeld is kan het worden uitgeschakeld door 

opnieuw een druk op deze knop of door de  aanwezigheidsdetector indien deze geen 

aanwezigheid meer detecteert gedurende 15 minuten. (eisen van BREEAM-credit HEA 6) Als 

de verlichting brandt, wordt deze daglichtafhankelijk gestuurd door eigen meting op het toestel. 

(BREEAM-credit HEA 6) 

De sturing van de verlichting voor de vergaderzalen gebeurd op gelijke wijze met uitzondering 

van de daglichtafhankelijke regeling. In de vergaderzalen moet het mogelijk zijn om door middel 

van het drukken op de bedieningsknop het licht omlaag of omhoog te dimmen. 

De verlichting van de algemene delen zoals gangen, atrium etc gebeurd op basis van de 

schakelklok op KNX. (volgens BREEAM-credit HEA 6) Ter ondersteuning van bepaalde 

evenementen is het ook mogelijk de verlichting te schakelen ifv bepaalde “scenes”. 

De sturing van de verlichting in de sanitaire kernen gebeurd door aanwezigheidsdetectie. 

 

In de armaturenlijst staan de diverse armaturen nader omschreven. (BREEAM credit HEA 4 en 

5).  

 

Overige toegepaste duurzame ontwerpmaatregelen 
Aan de binnenzijde van het gebouw wordt liftgebruik ontmoedigd. (BREEAM-credit ENE 8) 

Looproutes liggen in het verlengde en liften liggen uit de primaire looproute. Hierdoor worden de 

gebruikers aangemoedigd om lichamelijke inspanning te verrichten en wordt elektraverbruik 

door liften verminderd. In het gebouw wordt een informatiesysteem opgehangen over het 

elektra-, energie-, en waterverbruik om mensen bewust te maken van de impact op het milieu. 

(BREEAM-credit MAN 10) Er is een DRIS toegepast (BREEAM-credit TRA 7). Dit is een 

systeem waarbij gebouwgebruikers OV-informatie van de omgeving op het scherm bij de 
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uitgang kunnen zien. Dit zorgt ervoor dat mensen meer geneigd zijn het OV te gebruiken en 

inherent hieraan minder CO2-uitstoot zullen voortbrengen. Het inzamelen van afval wordt 

gescheiden waardoor de afvalketen een stuk efficiënter en ingekort wordt. (BREEAM-credit 

WST 3 en 5) Er worden watermeters en waterbesparende systemen toegepast. (BREEAM-

credit WAT 1 en 2). Ook wordt lekdetectie op de hoofwatermeter toegepast (BREEAM-credit 

WAT 3), als ook dat er per sanitairblok een zelfsluitende watertoevoer is toegepast (BREEAM-

credit WAT 4) 

 

 

• Specificaties Project PLVS VLTRA 
Bruto vloeroppervlak (NEN 2580): 7735m² 
Totaal terrein oppervlak: 10148m² = 10,1ha 

Gebruiksoppervlak (NEN 2580): 6788m² 
GBO-Vloeroppervlakte van de functies: 

1- Kantoorfunctie: 2953m² 
2- Bijeenkomstfunctie: 1158m² 
3- Industriefunctie: 1086m² 
4- Labfunctie: 1590m² 

 

BVO-Vloeroppervlakte van de functies: 

1- Kantoorfunctie: 3377m² 
2- Bijeenkomstfunctie: 1141m² 
3- Industriefunctie: 1398m² 
4- Labfunctie: 1819m² 

 

Verkeersruimten (NEN 2580): xm² 

Opslagruimten (NEN 2580): xm² 

 

• Specificaties Energieverbruik  
Het berekende verbruik van de energie is gebaseerd op het gebruikersdeel van het gebouw. 

De berekening is uitgevoerd ervan uitgaande dat: 

- Maximaal 60% van de in te richten modules lab zijn 
- Minimaal 40% van de in te richten modules kantoor zijn 

 
Hieronder vallen: 

• Warmtebehoefte 
• Koudebehoefte 
• Ventilatie 
• Warmtapwater 
• Verlichting 
• Apparatuur 
• Lift 
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Hieronder vallen niet: 

• Koeling MER/SER 
• Losse keukenapparatuur 
• AV-middelen 

 

Verwachte energieverbruik per m² BVO 
Uit de bepalingen komt naar voren dat het elektrisch verbruik 981 MWhe is.  

Dit komt neer op een verbruik van 981.000 kWh. 

Dus per vierkante meter BVO:  

981.000 kWh / 7735m² = 

127 kWh/m² 
 

Verwachte energieverbruik van fossiele brandstoffen per m² BVO  
In dit project worden geen fossiele brandstoffen toegepast. 

Het verwachte energieverbruik door het verbranden van fossiele brandstof is dus 0 ton CO2  

 

Verwachte energieverbruik van duurzame energiebronnen per m² BVO  
In dit project worden 200 pv-panelen met een wattage van 150Wp/m2 aangewend. 

Het verwachte energieverbruik van duurzame energiebronnen is dus 0,051 MWhe 

Dit komt neer op een verbruik van 51 kWh. 

Dus per vierkante meter BVO:  

51 kWh / 7735m² = 

6 Wh/m² 
 

Verwachte energieverbruik Elektrische apparatuur 
Het verwachte energieverbruik van elektrische apparatuur is bepaald op 527 MWhe 

Dit komt neer op een verbruik van 527.000 kWh. 

Dus per vierkante meter BVO:  

527.000 kWh / 7735m² = 

68 kWh/m² 
 

• Specificaties waterverbruik 
Voor de certificering van de gebouwen aan de hand van de BREEAM is voor PLVS VLTRA een 

berekening gemaakt voor het verbruik van water per persoon in liter per dag. De berekening is 

terug te vinden in de bewijslast van BREEAM-credit WAT 2-Watermeter. 

 

In de credit is een verbruik bepaald van: 20 590 l/dag. 

Een werkjaar bestaat uit: ± 230 dagen. 

Waterverbruik in l/jaar: 230*20 590 = 4.735.700 l/jaar = 4.736 m³/jaar 

Aantal gebruikers van het gebouw: 638 
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Waterverbruik in m³ per persoon per jaar = 7,4 m³/persoon/jaar 

 

• Percentage grijs- en hemelwater 
In dit project wordt geen grijswater of hemelwater toegepast. Het percentage grijs of 

hemelwater is derhalve 0%. 

 

• Stappen voor reductie impact van de bouw op het milieu 
- Om de impact op het milieu te reduceren heeft de aannemer een gespecialiseerd 

afvalverwerkingsbedrijf in de arm genomen. Dit bedrijf heeft op diverse manieren ervoor 

gezorgd dat het afval niet alleen op de juiste manier is verwerkt maar ook de uitvoerende partij 

op de voortbrenging van afval is onderwezen. 

Het afvalverwerkingsbedrijf heeft in samenwerking met de aannemer een plan opgezet waarbij 

er voorzien is in de scheiding van afval in verschillende hoofdstromen, volgens BREEAM credit 

WST 1. Daarnaast zijn er borden geplaatst bij deze containers zodat de afvalverwerking 

efficiënter en gestroomlijnder is afgehandeld. 

De afvalverwerking is inzichtelijk gemaakt door middel van rapportages die ook zijn 

gepresenteerd aan alle leden van de uitvoerende partij: op die manier was iedereen bewust van 

zijn aandeel. (BREEAM-credit WST 1) 

- ook heeft de aannemer energie en waterverbruik gemonitord op de bouw, en is duurzaam 

hout gebruikt. (BREEAM-credit MAN 3) 

- Leveranciers van producten is om certificaten gevraagd die de oorsprong duidelijk maken en 

om hun producten met zo min mogelijk verpakkingsmateriaal te leveren. Dit wordt gedaan in 

overeenstemming met bijvoorbeeld BREEAM-credit MAT1 en MAT5. 

- voor dit project is een speciaal ecologisch werkprotocol opgesteld, waaraan de aannemer zich 

tijdens de bouw aan heeft gehouden. (BREEAM credit LE 3) Het bouwplaatspersoneel is dmv 

toolbox meetings geïnstrueerd over dit werkprotocol. Dit is ook door de ecoloog ter plaatse 

gecontroleerd. 

 

• Gepionierde/ gerealiseerde duurzame maatregelen op sociaal of economisch 

gebied 
• Er is inheemse groenvoorziening toegepast waarbij aan de gebruikers kenbaar wordt 

gemaakt welke type flora en fauna zich in het gebied bevinden. Op die manier wordt water 

bespaart omdat in dit geval geen irrigatie nodig is. (BREEAM-credit LE 4 en WAT 6) 

• De gebouwinformatie is op een voor publiek toegankelijke website geplaatst zodat de 

maatschappij en andere bedrijven kennis konden nemen van dit voorbeeld en konden 

volgen. (BREEAM-credit MAN 10) 

• Er is een vervoersplan opgezet. (BREEAM_credit TRA 5) 

• Aanwezigheidsdetectie en afsluiters zijn aangebracht ten behoeve van het sanitair. Dit 

voorkomt dat indien er niemand aanwezig is in de sanitair ruimtes er nooit kans is op 
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doorstromen van water. Ook niet in geval van kleine lekkages. (BREEAM-credit WAT 3 en 

4) 

 

3.  

• Ambities; planvorming 

De ambitie voor een BREEAM 4 sterren (Excellent) stond vanaf het begin van het project vast. 

In een zeer vroeg ontwerp stadium is C2N al gevraagd, om mee te kijken en heeft dmv een 

gebouwscan inzichtelijk gemaakt, welke credits gehaald kunnen en dienen te worden, om een 

score Excellent veilig te stellen. Bij veel ontwerp vergaderingen voor en in de VO fase is op 

deze manier de BREEAM uitgangspunten zo veel mogelijk geborgd. 

 

• Technische oplossingen: 

in hoofdstuk 2 bij Uitgangspunten voldoende behandeld. 

 

• Proces, organisatie 

Gezien er laboratoria ruimten zich in het gebouw bevinden, was een bespoke (maatwerk) op de 

huidige BRL 2011 via de DGBC benodigd. 

Voor het BREEAM proces zijn diverse vergaderingen met het gehele ontwerpteam gehouden; 

ook is de bewijslast meerdere malen gecontroleerd. De BREEAM expert is hierin een sturende 

helpende persoon 

Gezien de uitdagende planning van oplevering van het project; is heel veel contact en 

afstemming tussen alle partijen benodigd geweest. 

Het ontwerp certificaat met score Excellent (4 sterren) is behaald (januari 2016).  

 

 

• BREEAM-NL – credits 

de hoge duurzaamheids ambitie van de opdrachtgever is vertaald in een BREEAM bespoke 

score boven de benodigde 70%. 

De aan bod komende categorieën zijn: 

- Management (MAN) 

- Gezondheid HEA 

- Energie (ENE) 

- Transport (TRA) 

- Water (WAT) 

- Materialen (MAT) 

- Afval (WST) 

- Landgebruik ecologie (LE) 

- Vervuiling (POL) 

Voor dit document gaat het te ver om alle BREEAM credits apart te behandelen. 
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• Kosten/baten 

In het kader van BREEAM zijn levenscycluskostenanalyses opgesteld op strategisch niveau. 

(BREEAM-credit MAN 12) De hierin opgenomen adviezen zijn opgenomen in de 

levenscycluskostenanalyses op systeemniveau met toelichting van de onderzochte 

alternatieven 

De kosten en baten voor het behalen van het BREEAM Excellent certificaat zijn verwerkt in de 

totale aanneemsom. Door de contract vorm, en doordat het gehele ontwerp en opleverteam 

verantwoordelijk is voor het behalen van de BREEAM score, is de uitwerking efficiënt gebeurd, 

en zijn overbodige extra investeringskosten voor BREEAM maatregelen, beperkt gebleven. 

 

 

• Tips voor volgend project 

Een BREEAM proces en certificering moet elke partij gewoonweg een keer doorlopen hebben. 

Hierna zullen en kunnen verdere efficiëntie slagen tav aan te leveren bewijslast worden 

gemaakt. Het volledig maken van de bewijslast opdat elk punt vanuit de BRL wordt bewezen, is 

gewoonweg een uitdagend proces. 

 

 

 

 

4.  

• Voor de toekomstige gebouwgebruikers zijn bouwplaatsbezoeken geregeld. 

• online informatie en actuele informatie is beschikbaar gesteld over ontwerp en uitvoering van 

het project. 

• als extra is op de site van de aannemer (Hendriks bouw ontwikkeling) informatie als ook de 

webcam voor de actuele stand van zaken op de bouw te zien geweest. 


