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BESCHRIJVING NIEUWBOUWPROJECT
Van Oers United B.V. is een internationaal opererende producent en
leverancier van jaarrond verse groenten.
Om de groei te kunnen faciliteren wil Van Oers United B.V. een nieuw
groente verwerkings- en distributiecentrum realiseren.
Van Oers United B.V. wil een duurzaam nieuwbouw pand omdat:
 Duurzaamheid past bij de wijze waarop Van Oers United haar
groenten teelt.
 Van Oers United oog heeft voor de omgeving en het milieu.
 Het comfort en de veiligheid van haar werknemers belangrijk vindt.
 Van Oers United toekomst gericht onderneemt.
Duurzaamheid wordt nagestreefd met de BREEAM-methodiek.

BREEAM METHODIEK
Doelstelling is om het BREEAM certificaat op het niveau Outstanding te
behalen.
BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van
gebouwen en gebieden te bepalen ontwikkeld door advies- en
onderzoeksbureau BRE (Building Research Establishment) uit het Verenigd
Koninkrijk. BREEAM staat voor: Building Research Establishment
Environmental Assessment Method.
De methodiek is opgebouwd uit 9 categorieën. In elke categorie zijn
zogenaamde credits (punten) te behalen als de voorgestelde duurzame
maatregel wordt toegepast.

Het aantal behaalde credits wordt na de in gebruik name van het gebouw
beoordeeld door onafhankelijke inspecteur waarna het certificaat wordt
verkregen.
In de volgende slides een overzicht van de categorieën en de credits die
worden nagestreefd.

BREEAM METHODIEK
9 categorieën

BREEAM METHODIEK
In dit project worden de volgende credits nagestreefd:

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

Gezondheid 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13

Energie 1-2a-4-5-6-7a-8-9-26

Transport 1a-2-3a-4-5-7-8

Water 1a-2-3-4-5-6-7

Materialen 1-5-7-8

Afval 1-2-3a-5-6

Landgebruik en ecologie 1-2-3-4-6

Vervuiling 1-2-3-4-6-7-8
Na te streven BREEAM-score is Outstanding met 93,36%
van het aantal te behalen credits (punten)

PROJECTOMSCHRIJVING - OPPERVLAKKEN
Totale terreinoppervlak: 2,6 hectare
Bruto vloeroppervlak: 13.570 m2
 Kantoorfunctie oppervlak: 544 m2
 Industriefunctie oppervlak: 12.749 m2
 Bijeenkomstfunctie oppervlak: 277 m2

PROJECTOMSCHRIJVING - VERBRUIKEN
•
•
•
•

Verwacht energieverbruik: 134 kWh/m2 BVO
Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen:
64 kWh/m2 BVO
Verwacht verbruik van hernieuwbare energiebronnen:
70 kWh/m2 BVO
Verwacht waterverbruik: 6 m3/persoon/jaar

BOUWPROCES
Stappen om impact op het milieu te reduceren:
 Met behulp van BREEAM methodiek worden duurzame
maatregelen genomen zoals:
i.
waterzuinig sanitair
ii. inkopen van hernieuwbare energie bij windmolens op het
bedrijven terrein, die gelijktijdig en samenhangend met het
nieuwbouw pand zijn ontwikkeld
Proces:
Momenteel worden aannemers verworven op basis van
bovengenoemde criteria. De aannemers moeten zich conformeren
aan BREEAM.
 Tijdens de bouw wordt rekening gehouden met de lokale flora en
fauna.
 Energieverbruik wordt gemonitord waardoor inzicht wordt
verkregen in milieubelasting, om deze te reduceren.
 Er wordt gerecycled materiaal gebruikt.

EVALUATIE
Kosten en baten
 De investeringen voor BREEAM verhogen het bouwbudget met
19%.
 De investeringen zullen een lager energieverbruik geven in het
dagelijks gebruik van de locatie.
 Werknemers ervaren dagelijks het comfort van een duurzaam
ontwikkeld gebouw met focus op de werkomstandigheden.
 Van Oers United B.V. bevestigt dat ze oog heeft voor
duurzaamheid.
Conclusie: Investeren gericht op het BREEAM certificaat is meer
dan de moeite waard!

Tips voor volgende duurzame projecten
 Reductie watergebruik bonenwassen
 Reststromen product vermarkten
 Collectief vervoer medewerkers stimuleren

