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Beschrijving nieuwbouwproject 

 Van Eerd is specialist in het aanleggen en onderhoud van 
baanvakken in spoorweg en wegenbouw. 

 Van Eerd ervaart groei in de laatste jaren. Om medewerkers op de 
juiste manier te plaatsen en opdrachtgevers correct te ontvangen 
gaan ze uitbreiden. 

 Van Eerd wil een duurzaam nieuwbouw pand omdat: 

 Een duurzaam nieuw gebouw meer waarde heeft; 

 Met een duurzaam gebouw kunnen operationele kosten worden 
gereduceerd; 

 Een duurzaam gebouw is beter voor productiviteit en gezondheid; 

 Een duurzaam gebouw voorbereid is op de toekomst. 

 Duurzaamheid wordt nagestreefd met de BREEAM-methodiek 

 

 

 

 



BREEAM methodiek 

9 categorieën 

Afval 

Transport 

Management  Gezondheid 

Water 

Landgebruik en ecologie 

Energie 

Vervuiling 

Materialen 

Bijvoorbeeld: 
Bouwplaats 
Kennisoverdracht 
LCC analyse 

Bijvoorbeeld: 
Aanbod ov 
Parkeerbeleid 
Vervoersinformatie 

Bijvoorbeeld:  
Afval bouwplaats 
Herbruikbaar afval 
Compost 

Bijvoorbeeld: 
Daglichttoetreding 
Lichtregeling 
Ventilatie 
 

Bijvoorbeeld: 
Watermeter 
Lekdetectie 
Irrigatiesysteem 

Bijvoorbeeld: 
Hergebruik land 
Planten en dieren 
Onderhoud  

Bijvoorbeeld: 
EPC-berekening 
CO2-reductie 
Subbemetering 

Bijvoorbeeld: 
Bouwmaterialen 
Herkomst 
Aanrijbeveiliging 

Bijvoorbeeld:  
Nox-emissies 
Lichtvervuiling 
Geluidsoverlast 



BREEAM Credits 

 In dit project worden de volgende credits nagestreefd 

 Management 1-2-3-4-6-8-9-11-12 

 Gezondheid 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11 

 Energie 1-2a-4-5-26 

 Transport 1a-3a-4-5-7-8 

 Water 1a-2-3-4-5-6 

 Materialen 1-5-7-8 

 Afval 1-2-3a-6 

 Landgebruik en ecologie 1-4-6 

 Vervuiling 1-2-4-6-7-8 

 Uiteindelijke BREEAM-score is Outstanding met 93,55% 



Projectomschrijving-oppervlakken 

 Totale terreinoppervlak: 0,68 hectaren 

 Bruto vloeroppervlak: 4880 m2 

 Kantoorfunctie oppervlak: 511 m2 

 Industriefunctie oppervlak: 3.794 m2 

 Bijeenkomstfunctie oppervlak: 175 m2 

 

 

 



Projectomschrijving-verbruiken 

 Verwacht energieverbruik: 34,84 kWh/m2 BVO 

 Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen: 0 kWh/m2 

BVO 

 Verwacht verbruik van hernieuwbare energiebronnen: 
34,84 kWh/m2 BVO 

 Verwacht waterverbruik: 6,79 m3/persoon/jaar 

 Verwacht percentage van waterverbruik dat wordt 
onttrokken aan hemelwater of grijs water: 0% 

 

 



Bouwproces 

 Stappen om impact op milieu te reduceren 

 Met behulp van BREEAM methodiek worden duurzame 
maatregelen genomen zoals  

 Al het hout op de bouwplaats moet TPAC gecertificeerd hout zijn. 

 Er is antilek en schoonmaakuitrusting aanwezig op de bouwplaats. 

 De aannemer Groenen Bouw en Onderhoud is ISO14001 
gecertificeerd.  

 Proces 

 Energieverbruik wordt gemonitord waardoor inzicht wordt 
verkregen in milieubelasting, om deze te reduceren. 

 Er wordt gerecycled materiaal gebruikt. 

 

 



Evaluatie 

 Kosten en baten 

 Kosten zijn rond de 4 miljoen 

 Een wel overwogen beslissing met een kostenneutrale energie 
rekening 

 Conclusie: een gebouw om trots op te zijn 

 Tips voor volgende duurzame projecten 

 Vergelijk meerdere partijen 

 Kijk goed rond want het verandert continu 

 Laat je goed adviseren 


