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“We hebben een gemeten, aanzienlijke stookkostenreductie door
toepassing van ThermoShield muurverf, zelfs op geïsoleerde gevels”
Bronvermelding: Woningcorporatie Ymere, april 2013

Exclusief importeur voor de Benelux

duurzaam (bn): bestendig,
betrouwbaar, degelijk,
durabel, gedegen, hecht,
houdbaar, proefhoudend,
solide, stabiel, standvastig,
altijddurend, aanhoudend,
blijvend, permanent, vast,
voortdurend
www.schipholtradepark.nl
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Schiphol
Trade Park

Hoe duurzaam zijn wij eigenlijk?
Schiphol Trade Park doet mee aan de
Dutch Green Building Week. Kom op
20 september ook meepraten over
BREEAM Gebiedscertificering,
Circulaire Economy, Olifantsgras en
BioBased Economy.
Meer informatie via www.dgbw.nl

15-10-13 18:58

Vijf vragen aan...

Paul Zonneveld,
BREEAM-NL Assessor
Waaruit bestaat het werk van een BREEAM-assessor en wat is
hierbij uw werkwijze?

Hoe komt een opdrachtgever in aanmerking voor een BREEAMcertificering?

Wat is hierbij volgens u de meest optimale werkwijze?
Paul Zonneveld,
BREEAM-NL Assessor

Welke projecten springen er voor u in positieve zin uit?

Wat zijn aandachtspunten voor opdrachtgevers die een
certificering voor ogen hebben?
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Duurzame
gebiedsontwikkeling,
concreet en meetbaar
In Nederland willen we graag prettig wonen, werken
én leven, maar dan wel met het oog op toekomstige
generaties. Duurzaamheid als thema speelt daarbij
een belangrijke rol. Door een gebied op een
duurzame wijze te ontwikkelen, kan een bijdrage
worden geleverd aan het leefbaarder maken en
houden van de gebouwde omgeving.

Wat is BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling?
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Waarom kiezen voor het keurmerk?
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Gebiedsontwikkeling

Wat voegt het toe aan een gebouw met het
BREEAM-NL keurmerk?

Vanaf eind 2013 ook geschikt voor bestaande
gebieden

Hoe werkt het?

BREEAM-NL | oktober 2013 |
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BREEAM-NL Gebied: mooi
vehikel voor samenwerking
De afgelopen tijd heeft de adviesgroep Gebied hard gewerkt aan de ontwikkeling van
een nieuwe versie van het keurmerk BREEAM-NL Gebied, waarin naast plan- ook
bestaande gebieden kunnen worden beoordeeld. In aanloop naar de Dutch Green
Building Week bespraken leden van de stuurgroep BREEAM-NL Gebied de ins en outs.

Gemeenschappelijke taal
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Gebiedsontwikkeling

Vliegwiel
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Mix van criteria
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Gebiedsontwikkeling
Stuurgroep-leden BREEAM-NL Gebied
Jos van Eldonk is architect-stedenbouwkundige en directeur bij Soeters Van Eldonk Architecten, dat zich toelegt op
duurzame binnenstadsplannen. Van Eldonk is sinds juni
2012 voorzitter van de stuurgroep.
Wouter de Zeeuw is als adviseur bij FOM consultants
procesmatig en inhoudelijk betrokken bij het keurmerk
voor gebied. Het bedrijf is actief in de industrie, bouw en
ruimtelijke ordening en voert BREEAM-adviestrajecten
uit voor zowel gebouwen als gebieden in Nederland en
daarbuiten. Verder is De Zeeuw expert en assessor voor
BREEAM-NL Gebied. Onlangs startte hij een project voor
het uitvoeren van een quick scan duurzaamheid in tien
gebieden verspreid over de wereld.
Rob Mathlener is partner bij Advibe, een adviesbureau voor
duurzaamheidsontwikkeling, en vanaf het begin lid van de
adviesgroep gebied. Daarnaast is hij betrokken bij de duurzame gebiedsontwikkeling van Kantorenpark Rijnsweerd te
Utrecht en Strijp S in Eindhoven.
Jeroen van Haasteren is projectmanager bij DGBC en houdt
zich momenteel met name bezig met de ontwikkeling van
het nieuwe keurmerk BREEAM-NL Gebied.
Jos Schild ondersteunt als consultant sustainable development bij Royal HaskoningDHV opdrachtgevers bij het
uitvoeren van het keurmerk in de praktijk. Hij is betrokken bij diverse certificeringstrajecten en heeft onlangs de
certificering van Airport Garden City in Lelystad begeleid,
goed voor het eerste gebiedscertificaat in Nederland.
Josha van der Beek is geen stuurgroep-lid, maar wel nauw
betrokken vanwege haar rol in het pilotproject ‘Groene Allianties’ van Alliander en Urgenda, in samenwerking met
VolkerWessels Vastgoed. Dit gebiedsontwikkelingsproject
met ruim dertig partijen op een bedrijventerrein uit de
jaren 70 in Duiven diende als casus bij de ontwikkeling van
BREEAM-NL Gebied. Van der Beek beoordeelde als consultant sustainability bij Alliander alle credits op relevantie en
nut voor een bestaande situatie en deelde de conclusies en
aanbevelingen.
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WWW.NIEMAN.NL
INFO@NIEMAN.NL

Lidl DC-Heerenveen: FKG Architecten / Bouwbedrijf v.d. Ven

Praktische Breeam-Expertbegeleiding door Nieman RI:
uw duurzame ambities realiseren!
Nieman helpt u om uw ambities met het Breeam-NL-label
te realiseren. In Heerenveen heeft Lidl Nederland het duurzaamste distributiecentrum van Europa gebouwd met een
Breeam-NL oplevercertificaat met het predicaat ‘Excellent’.
Wij zijn er trots op dat resultaat samen met Lidl te hebben
gerealiseerd! Nieman vertaalt uw duurzame ambities in
concrete en meetbare maatregelen. Onze Breeam-NL

experts ondersteunen u daarbij gedurende het gehele proces.
Wij zijn niet alleen actief tijdens het ontwerp; juist ook tijdens
de bouw werken onze adviseurs samen met uw projectteam.
En met zichtbaar resultaat. Het ontwerpcertificaat voor het
DC in Heerenveen had 3 sterren. Door tijdens de bouw de
uitgangspunten goed te bewaken en nieuwe mogelijkheden te
benutten, ontving het gebouw bij oplevering zelfs 4 sterren.

Neem contact op over de mogelijkheden voor uw project met John Bouwman of Harm Valk.

Nieman Groep B.V.
Vestiging Utrecht
Atoomweg 400
Postbus 40217
3504 AA Utrecht
T 030 - 241 34 27
Vestiging Zwolle
Dr. Van Lookeren
Campagneweg 16
Postbus 40147
8004 DC Zwolle
T 038 - 467 00 30

Nieman Groep bestaat uit: Nieman Raadgevende Ingenieurs, Nieman-Valk Technisch Adviesbureau, Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies én Nieman Consultancy.

Ontdek
de kleinste
thermische
verschillen.

23 0983 13TI-xx

Met de testo 885 is uw thermografisch advies nog beter.
• SuperResolution infraroodbeelden
met 640 x 480 pixels (320 x 240 pixel
detector)
• Eenvoudig en professioneel rapporten
genereren met de analyse software
• Thermische gevoeligheid van < 30 mK
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Visualiseer duurzaamheid
voor gebruikers en bezoekers

t 8FFSHBWFWBOBDUVFMFSFJTJOGPSNBUJFPQFOCBBSWFSWPFS
t &OFSHJFFOXBUFSNPOJUPSJOHENWLPQQFMJOHNFU
HFCPVXCFIFFSTZTUFFN
t #FIFFSWBONFEJBPQCFFMETDIFSNFOWJBFFOWPVEJHF
BHFOEBQMBOOFS
Zoals interne berichtgevingen, presentaties, Twitter, YouTube,
het actuele nieuws, weer en verkeer.
*
T.b.v. BREEAM credit TRA 7 – Vervoersinformatiepunt
* * T.b.v. BREEAM credit MAN 9 – Publiceren van gebouwinformatie
T.b.v. BREEAM credit MAN 10 – Het gebouw en terrein als educatiemiddel

Informeer naar een vrijblijvende aanbieding
en demonstratie bij u op locatie.

www.ticnarrowcasting.nl

Exclusief distributeur
Epatra B.V.
Ohmweg 63
2952 BB Alblasserdam
078 - 68 11 420
info@epatra.nl

AUDIOVISUEEL
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LICHTREGELSYSTEMEN

Volg ons ook op LinkedIn
linkedin.com/company/epatra-b.v.
Volg ons ook op twitter
twitter.com/EpatraBV

www.epatra.nl

LED VERLICHTING

PROJECTBEGELEIDING
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Duurzaam aanvliegen
gebiedsontwikkeling loont
Flevoland is nog lekker leeg en dat gaf Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad
Almere (OMALA) in 2011 de nodige armslag bij het opzetten van een grootschalig
bedrijventerrein met duurzaamheid als basis: Airport Garden City. De principiële
keuze voor ‘groen’ werd recent beloond met het BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling

Opstap naar BREEAM
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Gebiedsontwikkeling
Gebiedsinformatie
Het bestemmingsplan Larserknoop, zoals het gebied Airport Garden
City planologisch bekendstaat, is vastgesteld op 28 september 2010
en beslaat circa 660 ha. Momenteel is het gebied grotendeels in
gebruik als landbouwgrond. In de noordelijke hoek van het gebied
ligt het bedrijventerrein Larserpoort. Aan de oostzijde wordt Airport
Garden City begrensd door het 350 hectare grote Larserbos. Aan de
westzijde liggen de Oostvaardersplassen. Airport Garden City ligt
op dertig minuten van de ringwegen van Amsterdam en Utrecht
met een directe toegang tot de A6, de N302 en Lelystad Airport.
Duurzaam ruimtegebruik, het waterbeheer, de grondbalans, de
infrastructuur, het groenplan, de sociale waarde en de energiebalans maakte dat Airport Garden City als eerste business park in
Nederland het BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling duurzaamheidscertificaat verwierf. De behaalde score is 60,37 procent.
Concretiseren

Projectgegevens
OMALA | www.omala.nl

‘Blijf vooral nadenken’

Aandeelhouders:
Gemeente Lelystad | www.lelystad.nl
Gemeente Almere | www.almere.nl
Provincie Flevoland | www.flevoland.nl
Supervisor en beeldkwaliteit:
ir. Ben Kuipers Landschapsarchitect | www.benkuipers.nl
Güller Güller architecture urbanism | www.ggau.net
BREEAM NL:
Royal HaskoningDHV | www.royalhaskoningdhv.com
SoetersvanEldonk | www.soetersvaneldonk.nl
Energie:
Joulz | www.joulz.nl
Eneco | www.eneco.nl/Energie

OMALA | www.omala.nl
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6 t/m 8
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Platform voor beslissers in de bouw

Bent u klaar voor het nieuwe bouwen?
Samen bouwen aan nieuwe kansen!

adv BUILDING
HOLLAND
Word ook
pa

rtner!

Neem con
tact met o
ns op om
deelnamep
de verschil
akketten te
lende
bespreken
.

020 - 549

32 11

www.build

ingholland

.nl, Twitter

@Building

RAI

• Uniek co-makingconcept garandeert de juiste bezoekers en hoog rendement
• All-inclusive; incl. standbouw, catering en mediapakket
• Een uitgebreid programma met topsprekers uit binnen- en buitenland
Eventpartners o.a.:

Een co-productie van:

The Floor is Yours
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DUURZAME TOTAALOPLOSSING
VOOR OPTIMAAL COMFORT

LED Solutions

SOLAR

de

RAI

KLIMAAT

HOTELTV

DIGITAL
SIGNAGE

LED LIGHTS

LG LIGHTING VERLICHT UW TOEKOMST MET INNOVATIEVE TECHNOLOGIE
LG heeft hét totaalpakket dat op iedere vraag een duurzaam antwoord heeft. De totaaloplossing van LG bestaat uit duurzame oplossingen
in LED verlichting, klimaatsystemen, hotelTV, digital signage inclusief de audiovisuele invulling van de diverse ruimtes. LG laat zien dat
duurzaamheid en comfort heel goed samen gaan. Onze nieuwe LED producten kenmerken zich door een laag energieverbruik, een hoog
installatiegemak en een stijlvol design.
Heeft u vragen over hoe onze LG Lighting producten kunnen bijdragen aan een hogere BREEAM score of wilt u meer informatie, neemt u dan
contact op met onze LG LED distributie partner Epatra via info@epatra.nl of 078 – 6811420.

www.lgsolutions.nl

BREEAM-NL01-T.indd 17
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Veelgestelde vragen over
BREEAM-NL
De Dutch Green Building Council krijgt regelmatig inhoudelijke vragen over

volgende pagina’s beantwoordt de helpdesk veelgestelde vragen.

18

| oktober 2013 | BREEAM-NL

BREEAM-NL01-T.indd 18

15-10-13 18:59

Algemeen

BREEAM-NL
termen en begrippen
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GBO: OP MEERDERE FRONTEN
EEN DUURZAME GLASBRANCHE
Dat glas een zeer gunstig effect heeft op

Opdrachtgevers verlangen de hoogst

de energieperformance van gebouwen

aantoonbare kwaliteit.

is al jarenlang bekend. De eerste lichting

De leden van de Glas Branche Organisatie

isolatieglas zorgde voor een lagere

(GBO) hebben als antwoord hierop het

energierekening en een behaaglijker
binnenklimaat. Maar ontwikkelingen
van de laatste jaren op het gebied van

glaszetters en -monteurs is de opdracht-

hoog rendement isolatieglas zorgen voor

gever ervan verzekerd dat medewerkers

ongekende prestaties: het energieverbruik

vakkundig geschoold zijn en op de hoogte

daalt steeds verder en er wordt minder

van de diverse glasproducten, hun

CO2 uitgestoten.

toepassingen en de geldende normen.

Dit en andere ontwikkelingen, zorgen
er voor dat het werk van de glaszetter

Postbus 2075

meer divers en complexer wordt. Aan

2800 BE Gouda

medewerkers en bedrijf worden hogere

0182 - 53 78 77

eisen dan voorheen gesteld, met name op
het gebied van kennis en vakbekwaamheid.

Wilt u ook uitsluitend werken met vakbekwame glaszetters?
Kijk dan op

met het gebruik van energie en worden er maatregelen genomen om de uitstoot van CO2 te verlagen.
Maar ook als het glas zich in de afvalfase bevindt toont de glasbranche haar verantwoordelijkheid.

Dé duurzame, milieubewuste
oplossing voor uw vlakglasafval
Met de oprichting van de stichting Vlakglas Recycling Nederland in
2002 heeft de glasbranche een succesvol landelijk netwerk opgezet
voor het inzamelen en recyclen van vlakglasafval.Vlakglas wordt in de
woning- en utiliteitsbouw gebruikt: denk aan ruiten van dubbelglas,
spiegels en interieurbeglazing.
Het uitgangspunt van Vlakglas Recycling Nederland is de cradle-tocradle filosofie: materiaal wordt na gebruik volledig hergebruikt in
een ander product. Er is een optimale kringloop, zonder restafval
of kwaliteitsverlies. Schoon vlakglas is 100 procent herbruikbaar.
Glas hergebruiken spaart het milieu, doordat er minder ‘verse’
grondstoffen nodig zijn voor de productie van nieuw glas. Nieuw glas
maken kost bovendien veel meer energie dan glas recyclen. Recyclen
bespaart dus energie én CO2-uitstoot.

w w w.vlakglasrecycling.nl

20

Alhoewel er door vele aannemers al
selectief wordt gesloopt en gerenoveerd,
is het aandeel vlakglas dat gescheiden wordt aangeboden voor
recycling nog relatief laag. Het vlakglasafval komt helaas nog te vaak
bij het puin of regulier afval terecht. Dit betekent veelal hoge kosten
voor de afvoer van het afval én het is zonde van het milieu.
Met uw hulp kunnen wij proberen een oplossing voor dit probleem
te vinden en uw afvalkosten te verlagen.

Meer weten? Bel 088-567 88 20!

Postbus 2022

280 0 BD Gouda
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Algemeen

BREEAM-NL
certificering in zeven stappen:
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Hoe groen is het gebouw?
Veelal praten we in algemene termen over duurzaamheid en over hoe groen
noodzakelijk om een meetmethode te hebben die niet alleen kan bepalen of
een gebouw ‘groen’ is, maar vervolgens ook kan inschalen hoe ‘groen’ dat
gebouw dan is.

Waarom zou je het doen?

22
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In-Use

Wat levert het op?
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Duurzaamheid en exclusiviteit,
samengevoegd in één sandwichpanelen gamma.
by Cladding Point

Outstanding

Excellent

Lely | Maassluis

Nature’s pride | Maasdijk

BREEAM® NL by Cladding Point
24

| september 2013 | BREEAM-NL
claddingpoint.nl

BREEAM-NL01-T.indd 24

Veldoven 6 6826 TT Arnhem
(T) +31 (0)26 - 365 0 630
(F) +31 (0)26 - 365 0 631

15-10-13 18:59

In-Use

Vastgoedtip:
investeer in groene
gebouwen!
De vraag naar duurzame panden neemt toe en dat zou weleens een verhoogd
animo voor BREEAM-NL In-Use kunnen betekenen. Neem bijvoorbeeld Real I.S.,

25
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Het recyclen van
oude kunststof kozijnen is
geen kostenpost meer.
Dat nieuwe kunststof kozijnen duurzaam zijn, wist u waarschijnlijk al. Maar dat oude kunststof kozijnen goed te recyclen
zijn misschien nog niet. Dankzij het VKG-Recyclesysteem
kan dit tegenwoordig heel eenvoudig en kostendekkend.
Ruim 40 jaar geleden werden de eerste kunststof kozijnen geplaatst ter vervanging
van kozijnen uit de naoorlogse wederopbouwwijken. Veel van deze woningen
voldoen niet meer aan de milieueisen van nu. Overheden en woningcorporaties
besluiten daarom steeds vaker om te renoveren of te slopen. Daardoor is het
aanbod van oude kunststof kozijnen de laatste jaren fors gestegen.
VKG speelt daar op in met een uitgekiend recyclesysteem. Door het toenemende
aanbod van oude kunststof kozijnen te combineren met kunststof productieafval
hebben we het voor recyclebedrijven rendabel gemaakt om hieraan mee te
werken. Zij plaatsen hiervoor bij een sloopproject gratis containers en verwerken
oude kozijnen weer tot bruikbare grondstoffen. De Nederlandse kozijnproducenten
spelen in dit systeem een cruciale rol. Zij fungeren als inzameldepot, waar
ontdoeners zonder kosten kozijnen kunnen achterlaten.
Met deze aanpak zorgt het VKG-Recyclesysteem op de Nederlandse markt
voor een perfecte kringloop van kunststof gevelelementen. Tenminste 95% van
postconsumer kunststof kozijnen komt retour om op hoogwaardige wijze te
worden verwerkt voor hergebruik. Kijk voor meer informatie en een overzicht
van VKG-inzamelpunten op: www.vkgkozijn.nl/zakelijk/vkg-recycle

Hoe werkt het VKG-Recyclesysteem?
Na uitbouw, inzameling en transport worden oude kunststof kozijnen verkleind en
vermalen. De grondstoffen PVC, staal en rubber worden via een volautomatisch
procedé gescheiden. Na schoonmaak en kleurscheiding wordt het PVC verwarmd en
geëxtrudeerd tot PVC-korrels. Deze korrels dienen als grondstof voor de nieuwe
generatie kunststof kozijnen.

26

Kunststof
houdt
van de
toekomst
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In-Use

Doel

Gebouwgegevens en projectgegevens
Eigenaar: Real I.S. München
Huurder: Rijksgebouwendienst
Gebruiker: Belastingdienst
Technisch beheer: Tagis Bouw en Vastgoed Advies, Amsterdam
Brutovloeroppervlak: verhuurbaar oppervlak 40.000 m2 kantoorfunctie en
650 parkeerplaatsen in parkeergarage.
Certificaat behaald op 12 februari 2013, op alle drie de onderdelen. Behaalde
score: Eigendom: 59,8%, Beheer: 55,9%, Gebruik: 59,3%.
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Duurzaamheid
hoeft niet ten koste
te gaan van winst
Vastgoedbelegger CBRE Global Investors is ruim vijf jaar
geleden begonnen met het thema duurzaamheid. Inmiddels
zijn diverse kantoorgebouwen en winkelcentra in hun
Slim omgaan met duurzaamheid en kleine stapjes nemen
zijn volgens ir. Martijn Vlasveld MRE factoren om zowel

Inspireren van beheerders
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In-Use

Duurzaamheidsverslag
Het duurzaamheidsverslag
van de Nederlandse fondsen
van CBRE Global Investors is
te downloaden op
www.sustainabledutchfunds.com.

Projecten

Gewoon beginnen

CBRE Global Investors
www.cbre.nl
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GROEN BETON
energieproducerende
gebouwen
BETONkernactivering
C2C
Prestaties
levensduur
EPC = 0
CO2-footprint
sustainability
Rc = 5

Duurzaam Bouwen met Beton
Regionale praktijkseminars 2013-2014
Workshops ‘Groen Beton’ en ‘Duurzaam Gebouw’
Wat zijn de actuele ontwikkelingen in duurzaam
bouwen met beton? Hoe past beton in het C2Cconcept? Hoe draagt thermische activering van de
betonconstructie bij aan een energiezuinig gebouw,
of zelfs een energieproducerend gebouw? Wat zijn de
kostenconsequenties?

kort en krachtig. Altijd op een inspirerende locatie,
letterlijk en figuurlijk zo dicht mogelijk bij de praktijk
van ontwerpers, adviseurs en bouwers.

Deze en vele andere vragen komen aan de orde in de
seminarserie ‘Duurzaam Bouwen met Beton’. Dit zijn
regionale bijeenkomsten, kleinschalig en interactief,

www.cementenbeton.nl/milieucommunicatie

Postbus 3532
5203 DM ‘s-Hertogenbosch
www.cementenbeton.nl
info@cementenbeton.nl
(073) 640 12 31

16 oktober Orion, Wageningen
Ector Hoogstad Architecten
(Foto: Petra Appelhof)

Meer informatie
Bekijk de presentaties en video-samenvattingen van
voorgaande seminars op:
Eerstkomende editie: 16 oktober 2013, Orion,
Wageningen.

5 juni Innovatoren, Venlo
Jo Coenen Architects & Urbanists

23 april Christiaan Huygens
College, Eindhoven
RAU architecten (Foto: Kees van Pelt)

| september
2013 | BREEAM-NL
De regionale
bijeenkomsten
‘Duurzaam Bouwen met Beton’ worden georganiseerd door het Cement&BetonCentrum in samenwerking
30
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In-Use

Strukton wil BREEAM-NL
In-Use eerst zelf ervaren
Bij BREEAM-NL In-Use spelen eigenaar, gebruiker en beheerder van het gebouw een
belangrijke rol. De neuzen moeten dezelfde kant op voor het maximale resultaat. Bij het
pand van Strukton Worksphere in het Brabantse Son is dat betrekkelijk eenvoudig. De
drie disciplines vallen namelijk allemaal onder hetzelfde bedrijf: Strukton Worksphere.

s
Pelt)
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Een groendak
is cool
Een groendak koelt in de zomer en kan de
binnentemperatuur met maar liefst 5 graden
verlagen. Dat is niet alleen comfortabel, maar
verlaagt ook uw aircokosten. Bovendien ziet
een groendak er ontzettend mooi uit.

Wat er nog meer cool is aan een
groendak? Kĳk op www.cityroofs.nl.

Experts in elevated landscapes

BREEAM-NL01-T.indd 32
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In-Use

Tips

Organisatorische verbeteringen

Strukton | www.strukton.nl

Gebouwinformatie en projectgegevens
Strukton Worksphere
Oplevering:
2010
Oppervlakte:
11.483 m2
Gebouwelementen: beplanting, laad- / losplatforms,
liften, roltrappen / paden
Behaalde score:
Asset: 56 procent,
Beheer: 37,2 procent,
Gebruik: 47,2 procent.
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BREEAM-NL In-Use
in de toekomst wellicht
op portefeuilleniveau
BREEAM-NL In-Use is wat winkelvastgoedbelegger Redevco betreft vooral een kwestie
van ‘gewoon beginnen’. Het bedrijf is zelf gestart met leerprojecten waarbij vijf C&A
vestigingen zijn beoordeeld ‘as is’. Robert Bakker, verantwoordelijk voor de afdeling
‘herontwikkeling’: “Ik ben zelf BREEAM-expert geworden en hierdoor in staat direct mee

Internationaal erkend certificaat
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In-Use

Projecten

Gewoon beginnen

Redevco | www.redevco.com
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Alles voor een
gezond binnenklimaat
Solid Air levert alles op het gebied van klimaatbeheersing en luchttechniek,
van roosters en luchtbehandelingkasten tot en met koelconvectoren en
klimaatplafonds. Producten van Solid Air onderscheiden zich door efficiënt
warmte-/koude transport, lagetemperatuurverwarming, hogere lekdichtheidsklasses en het gebruik van duurzame materialen.
Luchtbehandeling

Luchtverdeeltechniek

Klimaatplafonds

De kracht van Solid Air

• Alle disciplines in huis: luchtbehandeling, luchtverdeling en klimaatplafonds
• Breed en bekend productenpakket met goede (energie)prestaties
• Zeer korte levertijden van zowel standaard producten als maatwerk
• Eigen productontwikkeling en testfaciliteiten
• Flexibel en snel bij specifieke klantwensen
• Uitstekende documentatie van al onze producten
• Gemotiveerd en ervaren team medewerkers

tel +31 (0)20 696 69 95
mail@solid-air.com • www.solid-air.com
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Algemeen
DGBC is een organisatie van participanten. Het netwerk van DGBC, waarmee in 2008 is gestart, telt al meer dan 370 participanten. Van multinationals tot kleine organisaties op het gebied van vastgoed en bouwen, en van
merciële belangen. En dit netwerk groeit nog steeds. Meer informatie en de
mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de website van DGBC: www.dgbc.nl
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Algemeen

39

| september 2013 | BREEAM-NL

BREEAM-NL01-T.indd 39

BREEAM-NL | oktober 2013 |

39

15-10-13 19:00

In vier jaar tijd
volwassen geworden!
Meer dan 80 procent van de te (her)ontwikkelen kantoren in Nederland is
Een geweldige prestatie voor een relatief jong label dat vier jaar geleden is
gelanceerd.

BREEAM-NL als basisonderdeel
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Nieuwbouw

Sneller, slimmer en efficiënter

Open en transparant
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VBI PS-renovatievloer ®
Handig, licht en snel

Nieuw:
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Nieuwbouw

Alleen het beste is
goed genoeg voor Lely
Bouwen voor het BREEAM-concept vraagt de nodige inspanning en kan dus ambitieus
worden genoemd. Maar om uit te komen bij vier en vijf sterren, oftewel ‘Excellent’ voor
het kantoorgedeelte en ‘Outstanding’ voor de productiehal, daarvoor zijn nog een paar
stappen extra nodig. Het betekent dat de opdrachtgever tot in de haarvaten overtuigd
essentieel om de beoogde doelen te behalen. Het lukt de Lely Groep in Maassluis.
Het is een in Europa tot op dit moment ongeëvenaarde prestatie.
Leidraad
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Innovatieve gevels bieden
besparing, comfort en veiligheid

Onder het motto ‘Natuur. Mens. Techniek.’ biedt Schüco de allernieuwste technologieën voor meer
energie-efficiëntie, comfort en veiligheid. Bij wisselende klimatologische omstandigheden passen de
adaptieve gevels zich steeds aan. Het doordachte ontwerp verhoogt het woon- en leefcomfort in een
gebouw op een natuurlijke en duurzame wijze. Door het uitgekiende design is de montage efficiënter
dan ooit. Schüco is uw partner in zowel nieuwbouw als renovatie en binnen diverse sectoren als de
utiliteit, zorg, onderwijs en woningbouw.
www.schueco.nl

Groene Technologie voor de Blauwe Planeet
Duurzaam in Energie door Solar en Ramen

BREEAM-NL01-T.indd
44
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Nieuwbouw

Kosten

Concessie

De Lely Groep | www.lely.com

Gebouwinformatie en projectgegevens
De Lely Groep, Maassluis
Kantoorgebouw: 10.500 m2
Productiehal:
22.500 m2
Hoofdaannemer: Dura Vermeer Bouw Zuid West
Ontwerpteam:
ConsortArchitecs, Techniplan Adviseurs, IMd, plein06,
Waterpas

Scores op basis van het ontwerpcertificaat

Multidisciplinair team
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BREEAM-score productiehal:
BREEAM-score kantoor:
BREEAM categorie-score Energie:
BREEAM categorie-score Energie:
EPC score: (EPG-NEN7120):
EPC score: (EPG-NEN7120):
RC-waarden:
U-waarde:
U-waarde:

ontwerp: 85,10%, Categorie ‘Outstanding’
ontwerp: 81,30%, Categorie ‘Excellent’
Productiehal: 88%
Kantoor 73%
Productiehal 0,74
Kantoor 0,96
Van gevel productiehal 4,7 m2K/W
Productiehal 1,6 W/m2K
Kantoor 1,1 W/m2K

BREEAM-NL | oktober 2013 |
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“ We doen geen gebouw
meer zonder
BREEAM-certificering”
Dat zegt Cees van der Spek, Sustainability Director OVG Real Estate,
over de rol die BREEAM-NL speelt in het werkproces van deze van
oorsprong Rotterdamse projectontwikkelaar. Duurzaam ontwikkelen
is ‘second nature’ van alle OVG’ers en niet toevallig een van de vijf
kernwaarden van de onderneming. Een recente mijlpaal is de verwerving
Edge voor Deloitte en AKD aan de Amsterdamse Zuidas.

BREEAM is investeren
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Nieuwbouw

Duurzaamheidslat hoog leggen

OVG Real Estate | www.ovg.nl

BREEAM-NL | oktober 2013 |
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FOAMGLAS®-isolatie

Vandaag – morgen – altijd

Waterdicht
Ongevoelig voor ongedierte
Grote drukweerstand
(zonder vervorming)
Onbrandbaar (Euroklasse A1)
Dampdicht
Dimensioneel stabiel
Bestand tegen chemische reacties
Eenvoudig te verwerken
Ecologisch
BRE rating tot A+

september 2013 | BREEAM-NL
48 |www.foamglas.nl
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Nieuwbouw

Pioniers laten eigen
woning certificeren met
BREEAM-NL
Linda Kromjong heeft haar nek uitgestoken als het om verduurzaming van de gebouwde
omgeving gaat. Zij ging, samen met haar partner Paul Sanders, als pionier een intensief traject
Nieuwbouw. De bewoners van de vrijstaande woning in het Limburgse Meerssen kregen in mei
handen van Stefan van Uffelen, directeur van de Dutch Green Building Council. Linda Kromjong:
“Van het hele traject hebben we veel geleerd. Ik zie mezelf nog lopen in de showroom van de
badkamerspecialist, op zoek naar de waterkraan die voldeed aan de BREEAM-NL eisen en dus

Signaal afgeven
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VOOR AL UW KLANTEN DIE VOOR
DUURZAAM KIEZEN
Steeds meer van uw klanten kiezen voor
duurzaam afbouwen. U kunt hen daar
als geen ander bij helpen. Met Brander
Afbouwprodukten biedt u uw klanten een
duurzame en milieuvriendelijke afwerking. Gestructureerd en glad, wanden en
plafonds. Zo maakt u het uw klanten nog
gemakkelijker te kiezen voor duurzaamheid en uw kwaliteit.

vanzelfsprekend
duurzaam
www.brander.nl/duurzaam

DUURZAME AFBOUW
Voor uw klanten die kiezen voor een
gestructureerde afwerking
Met Brander Crystal spuitpleister biedt u uw klanten
een zeer efficiënte, naadloze en fraaie afwerking van
wanden en plafonds. Stootvast, hard en uitstekend
reinigbaar. En natuurlijk duurzaam want Brander
Crystal spuitpleister is DUBOkeur® gecertificeerd.

Voor uw klanten die kiezen voor
een gladde afwerking
Voor die klanten hebt u met Brander Verf- en Behangklaar de perfecte oplossing. Ideaal voor het
egaliseren en efficiënt glad afwerken van gipskartonplaten of minerale ondergronden. In twee lagen
spiegelglad én harder dan alternatieve producten.
En duurzaam dankzij het DUBOkeur® certificaat.

Voor uw klanten die kiezen voor
duurzame muurverven

D U B O K E U R ®: Z O W E T E N U W
KLANTEN HET ZEKER
DUBOkeur® is het keurmerk voor duurzaam bouwen. Het bewijst dat een
product tot de meest milieuvriendelijke
keuze behoort. Dit wordt aangetoond
aan de hand van een milieukundige
levenscyclusanalyse. Hiernaast vindt u
een overzicht van de Brander producten die nu al zijn voorzien van het
DUBOkeur®. Producten die dus ook in
duurzaamheid tot de top van de markt
behoren.
In alle gevallen biedt u uw klanten zo
zekerheid wat betreft duurzaamheid.
Kijk op www.brander.nl/duurzaam
voor nog meer informatie.

Voor een hoogwaardige en duurzame afwerking
van de wanden en plafonds van uw klanten kunt u
nu Brander Brava Matt kiezen. Deze muurverf heeft
een goede dekking en een hedendaagse matte
uitstraling. Ook deze muurverf levert u natuurlijk
met het DUBOkeur® certificaat.

BREEAM-NL01-T.indd 50
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Nieuwbouw
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De wet van de remmende voorsprong
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B

MOBIELE APPLICATIES

DRUKWERK INKOOP

WEBDESIGN

GRAFISCH ADVIES

TRANSPORT & LOGISTIEK

DESIGN & DTP

NARROWCASTING

ONLINE SERVICES

VIDEOPRODUCTIES

Q

De Real Concepts Group levert alle mediavormen, online én offline.
Bij Real Concepts geldt: It’s all about media!

•

www.realconcepts.nl

•
•
•

of bel voor een vrijblijvende afspraak: 026 - 321 5956

•
•
•
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2013

Belimo. Goed geregeld.
5 jaar
garantie

Wereldwijd
verkrijgbaar

Compleet
assortiment
uit één hand

Bewezen
kwaliteit

Korte
levertijd

Competente
ondersteuning

QCV Quick Compact Valve

Energy-Valve ®Visualisatie van
energiestromen

6-weg regelkogelkraan

• 100% afsluitend, géén
energieverliezen
• Handmatig instelbare Kvs-waarde
• Snelle montage zonder schroeven
• Ventiel bestand tegen blokkering
en vervuiling
• Compacte inbouwgrootte
• Bus-communicatie mogelijk
• Optioneel witte afdekkap
beschikbaar

• 1 toestel met 5 geïntegreerde
functies
• Geïntegreerde datalogger
• Slechts 1 data punt
• Besparing van energie, gewicht en
aantal componenten
• Optimalisatie van de installatie
• Minimaal benodigde verschildruk
• Lagere gebruikskosten
• Montagetijd besparing

• 1 corrigerend orgaan voor koelen,
verwarmen en afsluiten
• Kortsluiting van warm- en koud
water onmogelijk
• Bespaart regelaar uitgangen,
bekabeling en montagetijd
• 100% afsluitend, géén
energieverliezen
• Vervangt tot 4 aandrijving/
klepcombinaties
• Energiebesparende aandrijving

www.belimo.nl
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Dankzij BREEAM overal
over nagedacht
Op de locatie Hessenpoort te Zwolle werd in
februari 2012 het hoofdkantoor van BONFIX
opgeleverd. Binnen de BREEAM-beoordelingsmethode goed voor drie sterren, oftewel ‘very
good’. “BREEAM levert mij op korte termijn geld
op, daar ben ik voor meer dan 100 procent van

Nadenken
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Nieuwbouw

Comfortabel
Tip

BONFIX | www.bonfix.nl

Kosten

Gebouwinformatie en projectgegevens
Opdrachtgever:
BREEAM adviseur:
BREEAM assessor:
Functies:
BREEAM-score:
BREEAM categorie-score
Energie:

EPC score:
RC-waarden:
U-waarde:
Oppervlakte kantoor:
Oppervlakte magazijn:

55
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BONFIX
Invent Advies
HEVO bv
kantoor met magazijn als lichte industrie
55%, catergorie ‘Very good’.
95,65%: Driedubbele beglazing, WTW en CO2-sturing
op ventilatie, zonnepanelen, verwarmen en koelen
met zonne-energie, gebruik van een bodembron en als
back-up een biomassa pellet-ketel
(EPG-NEN7120):-0,037
2,50 m2K/W
1,10 W/m2K (drievoudig glas in aluminium puien)
580 m2
2494 m2

BREEAM-NL | oktober 2013 |
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RETAIL
REAL ESTATE
INVESTMENT
MANAGEMENT

Gouda, Kleiweg: BREEAM-NL “Very Good”

DUURZAME VASTGOEDOPLOSSINGEN
IN AANTREKKELIJKE BINNENSTEDEN
Redevco is een onafhankelijke vastgoedonderneming die een van de grootste portefeuilles
van winkelpanden in Europa beheert en ontwikkelt. De gecombineerde portefeuille omvat
ruim 500 objecten verspreid over de sterkste retaillocaties in Engeland, Frankrijk, België,
Nederland, Duitsland, Spanje, Portugal, Zwitserland en Oostenrijk. Wij geloven in lange
termijn investeringen waarbij kwaliteit en duurzaamheid leidend zijn. Hierbij gaat het
niet alleen om het maximaliseren van milieuvriendelijkheid in onze panden. Het is onze
ambitie om een goede balans te vinden tussen sociale impact, economisch rendement en
milieuvriendelijkheid. Wij doen dit in samenwerking met onze klanten, huurders en partners.
Wij gebruiken BREEAM om de milieuprestaties van onze panden te waarderen. Zowel voor
onze ontwikkelingsprojecten als het evalueren van onze bestaande portefeuille hanteren
wij de internationaal erkende normen van BREEAM. Het stelt ons in staat om de huidige
status van ons vastgoed te meten en te werken aan continue verbetering. Meer hierover
staat op onze website www.redevco.com/cr. Hier vindt u ook ons onlangs gepubliceerde
Corporate Responsibility Report.
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Nieuwbouw

Distributiecentrum
toont kracht van talloze
energiemaatregelen
Het onlangs geopende distributiecentrum van Lidl in Heerenveen maakt een imposante
eerste indruk. Wie het 46.000 vierkante meter tellende distributiecentrum binnenloopt,
ontdekt een grote hoeveelheid energiebesparende maatregelen. Van led-verlichting,
gereguleerd door middel van aanwezigheidsdetectie en daglichtsensoren, tot
energieopslag in de bodem en de afwezigheid van een gasaansluiting; de resultaten
van duurzame ambities zijn overal in het distributiecentrum terug te vinden.
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Oplevering Q4 2015

adv
DELTA DEVELP

DUURZAME HERONTWIKKELING IN LEIDEN
Aan de Vondellaan 47 in Leiden wordt het nieuwe hoofdkantoor van

Heerema Marine Contractors gerealiseerd. Deze duurzame herontwikkeling
van Delta Development Group en VolkerWessels Bouw en
Vastgoedontwikkeling heeft als eerste project in Nederland het BREEAM
Very Good sloopcertificaat ontvangen. Beelen Sloopwerken
was verantwoordelijk voor de sloop. De ambitie voor deze imposante nieuwbouw is

BREEAM

Excellent.

023 - 7600 500 | www.vondellaan47.com

Vondellaan 47 is een ontwikkeling van:
DEV EL O P M EN T GR O U P

winnaar
duurzame 50
vastgoed NL
2013
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Nieuwbouw

Vanzelfsprekend

ng

m
Lidl | www.lidl.nl

Lidl Distributiecentrum

Kracht
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Minerva 1, Heerenveen
Oppervlakte:
ongeveer 46000 vierkante meter
Medewerkers:
260
Behaald certificaat: 4 Sterren BREEAM-NL Nieuwbouw
Oplevercertificaat (Excellent)
Investering:
circa € 42 miljoen euro
Architect:
FKG Architecten
Aannemer:
Van de Ven (Veghel)
BREEAM-Expert: Nieman Raadgevende Ingenieurs

BREEAM-NL | oktober 2013 |
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Dak

Gevel

Comfort

Energie

Verduurzaam nú je pand!
Verduurzamen, wat betekent dat nu voor u? Hoe maakt u uw
duurzaamheidsambities waar? Door het duurzaam verbeteren
van uw vastgoed neemt niet alleen de waarde van uw pand toe,
maar kunnen de huurders ook het duurzame karakter van hun
onderneming onderstrepen. Concreet hebben wij het over het
verduurzamen van uw dak, uw gevel, uw comfort en het opwekken
van (eigen) duurzame energie. Uw project wordt echter pas écht
concreet, meetbaar en haalbaar duurzaam, wanneer u ons er
vroeg bij betrekt.
GreenUp Tool is een uniek, door BAM ontwikkeld model, waarin wij
al onze kennis en ervaring met duurzaam ontwikkelen en bouwen

BREEAM-NL01-T.indd 60

hebben samengebracht. Met dit model kunnen wij u optimaal
over duurzaamheid adviseren. En vervolgens waardevast vastgoed
ontwikkelen en realiseren. De GreenUp Tool is inzetbaar bij de
ontwikkeling van een nieuw pand, maar óók bij het verduurzamen
van bestaande gebouwen. Hoe vroeger u ons inschakelt, des te
groter is voor u de opbrengst van de combinatie van ons denken,
ontwikkelen en bouwen. Verduurzaam integraal en maak gebruik
van onze ervaring.
Ga naar www.verduurzaamjepand.nl of bel Jeroen Troost,
commercieel directeur, op (030) 659 87 08.
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Sloop

Duurzaam slopen
met BREEAM-NL
Sloop en Demontage
De Dutch Green Building Council (DGBC) introduceerde in juni 2013
kersverse keurmerk schrijft voor dat een gebouw op een duurzame manier
gesloopt dient te worden, waarna materialen terug de keten in kunnen.

Situatie vastgoedmarkt
Primeur in Nederland
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Pilotproject behaalt eerste
certificaat BREEAM-NL Sloop
Building Council-bestuursvoorzitter Jaap Gillis in 2012 de start in van de ontwikkeling van het
vanwege de toenemende vraag van onder andere overheidsorganen en projectontwikkelaars om
sloopprojecten te toetsen.

Amoveren

Nieuwste telg
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Sloop
Projectgegevens
Sloop:

Vierlaagse flat aan de Marthalaan in
Hoogvliet, Rotterdam
Behaald certificaat: 2 Sterren BREEAM-NL Sloop (Good)
Opdrachtgever:
Gemeente Rotterdam
Aannemer:
G. de Jong & Zonen BV

Extra dimensie
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Social Return

BREEAM-NL | oktober 2013 |

63

15-10-13 19:01

Kantoor Van der Heijden bouw en ontwikkeling behaalt

18,5oC
18

predicaat Breeam very Good!

16
14

Met het predicaat Breeam ‘Very Good’ krijgt Van der Heijden de

12

beloning voor de totale duurzame vernieuwing van hun kantoor,
10,2

bedrijfshallen en buitenterrein. Het duurzame onderkomen past
helemaal bij de klant- en gebruiksgerichte bedrijfsfilosofie, die
uitgaat van lean processen, 3D Revit/BIM ontwerpen, duurzame
materialen en energie-efficiency. Een primeur bovendien, want het
is het eerste grootschalige renovatieproject in Nederland dat deze
kwalificatie heeft weten te verdienen.

Het uiteindelijke resultaat is een geheel nieuwe
uitstraling (extern en intern) met energielabel A++
en conform de richtlijnen BREAAM-NL ’Very Good’.
Arno en Herbert van der Heijden: “Het kantoorpand
is de showroom voor onze klanten waar wij laten

De doelstelling was een energiezuiniger gebouw met duurzame
aanpassingen. Het programma van eisen was sober maar doelmatig.
Echter door het enthousiasme heeft het geresulteerd in een compleet
gerevitaliseerd gebouw dat enorm duurzaam is geworden.

zien wat er mogelijk is als zij zelf voornemens zijn
bestaand onroerend goed te revitaliseren en te
verduurzamen. Onze ervaring delen met de klant
is veelzijdig. Van initiatief, financiering, ontwerp,
realisatie tot tijdelijke maatregelen. Maar ook op
gebied van beheer en onderhoud kunnen wij de
klant laten beleven wat wij beleefd hebben. Ons

Vergelijk energie-verbruik en CO2 uitstoot oud - nieuw
Onderdeel

Oud
Methode

Waarde
in MJ

Nieuw
Methode

Waarde
in MJ

Verschil
absoluut

Verschil
%

Gas
Airco
TL
Bron

442.077
62.072
192.074
34.281
133.784
17.126

VRF
VRF
HF/LED
Warmte

198.417
26.899
101.769
20.431
101.478
20.003

243.66035.17390.30513.85032.3062.877

-55%
-57%
-47%
-40%
-24%
17%

275.714
0
275.714

160.154
41.063
119.091

115.56041.063
-156.623

-57%

CO2-uitstoot (in ton)
Eigen opwekking PV cellen (reductie CO2)

125
0

59,3
17,8

-65,7
-17,8

Verbruik kWh per m² kantoor oppervlak
(norm RGD is 235 kWh/m²)

268

116

Verwarming
Koeling
Verlichting
Pompen
Ventilatoren
Warm tapwater
Omgerekend verbruik naar kWh
Eigen opwekking PV cellen
Totaal verbruik kWh

pand is het schoolvoorbeeld van hoe ‘visie naar
praktijk’ vertaald kan worden. Klantgericht, strak
georganiseerde processen, duurzaam, maatschappelijk
verantwoord en kwalitatief hoogwaardige kwaliteit.”

-42%

-53%

NB: alles omgerekend van MJ naar kWh ivm vergelijkbaarheid (in nieuwe situatie geen gas) / verbruik elektrisch apparatuur berekend op 29.877 kWh/jaar

Industriepark 8, Schaijk
tel 0486 - 46 18 55
info@vd-heijden.nl
www.vd-heijden.nl
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Sloop

k
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Verlaag nu de
woonlasten
en help het
milieu

Foto van een kurkdroge
TONZON kruipruimte

adv
TONZON

TONZON Vloerisolatie:
al 33 jaar de beste aanpak
Ook bij huurwoningen geen overbodige luxe!

Dubbele aanpak voor het beste resultaat
Zelfs betonnen vloeren worden merkbaar warmer met TONZON
Thermoskussens, warmer nog dan de vloer van nieuwe woningen.
(zie grafiek). Het Thermoskussen is het enige materiaal dat alle
warmteverlies door warmtestraling elimineert. Een TONZON vloer
wordt daardoor sneller warm, bereikt een hogere temperatuur en
koelt langzamer af (zie het schema). Daarom ook bij uitstek geschikt
bij vloerverwarming, zelfs als de vloer al is geïsoleerd met EPS of
PUR. De besparing bij vloerverwarming kan oplopen tot wel 40%.
21

Gemiddelde vloertemperatuur

20

De kurkdroge kruipruimte spaart enorm in de onderhoudskosten.
Leidingen en ophangbeugels corroderen niet meer en houten balken
rotten niet verder, zo blijkt na 33 jaar praktijkervaring. TONZON stopt
zelfs betonrot! Het maakt ook een einde aan muffe lucht en met minder
ventilatie heeft men een droger huis.
De dubbele aanpak; duurzaam, energiezuinig, gezond en veilig
Het Thermoskussen en de Bodemfolie hebben beiden DUBO-Keur.
Door de warmere droge vloeren ontstaan minder schimmels en huisstofmijt en daarmee een gezonder binnenmilieu. De uitvoering brengt
nauwelijks overlast met zich mee. Geen grote vrachtwagens voor de deur
en de bewoners kunnen tijdens het aanbrengen gewoon in huis blijven.

TONZON Rc > 3,8 m2K/W

Schematische weergave thermisch gedrag begane grondvloer

19

Isolatiewaarde
Hoog
Middel
Laag

Temperatuur

18

Rc = 1,3 m2K/W (nieuwbouw norm
van 1982 tot 1993)

17

16

15

Geen isolatie
0

1

2

3

Rc-waarde vloer

4

5

6

Temperatuur vloer

Rc = 2,5 m2K/W (1993 - 2012)

Afkoeling bij nachtverlaging

Opwarming in de morgen

Temperatuurverloop gedurende de dag

Droge kruipruimte, alleen maar voordelen
Door de stevige Bodemfolie, die woningbreed wordt aangebracht,
ontstaat een droge kruipruimte. De folie neemt nauwelijks ruimte in
en houdt toch meer vocht tegen dan een dikke laag losse materialen.

Meer weten?
Kijk op www.tonzon.nl. Bellen of mailen kan
ook via 0900 - 28 66 966.

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 053 - 433 23 91 • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl
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Informatie
Dutch Green Building Council

Kennisplatform Duurzaam Gebouwd

Ontdek
de kleinste
thermische
verschillen.

23 0983 13TI-xx

Met de testo 885 is uw thermografisch advies nog beter.

67

• SuperResolution infraroodbeelden
met 640 x 480 pixels (320 x 240 pixel
detector)
• Eenvoudig en professioneel rapporten
genereren met de analyse software
• Thermische gevoeligheid van < 30 mK

www.testo.nl/885
| september 2013 | BREEAM-NL

BREEAM-NL01-T.indd 67

BREEAM-NL | oktober 2013 |

67

15-10-13 19:01

adv
COLT
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W: www.BioClina.nl
E: Navos@Navos.nl

Een duurzaam klimaat begint met meten
Meetapparatuur

Energie

• Zonnestraling, Licht
• Windrichting, Windsnelheid
• Temperatuur, RV, Druk

www.deltaohm.nl

Colofon

T +31 (0) 85 273 1917
F +31 (0) 85 273 1918
E sales@deltaohm.nl
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Dé betaalbare koploper op het gebied van
energiebesparing en duurzaamheid.

RT 72 HI

Alcoa Architectuursystemen
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+

Harderwijk

Tel: 0341 - 464 611

aas@alcoa.com

www.alcoa-architectuursystemen.nl
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Saint-Gobain Glass is de eerste
glasfabrikant die Environmental Products
Declarations (EPD) uitbrengt op basis van een
complete Life Cycle Assessment.
De Life Cycle Assessment (LCA) is een
beproefde wetenschappelijke aanpak die het
mogelijk maakt in elke levensfase van het
product alle milieueffecten te beoordelen en
te kwantificeren (CO2-uitstoot, energie- en
waterverbruik, luchtverontreiniging, …).

Verwarmingstechniek met gratis
energie uit de buitenlucht

Life Cycle
Assessment

De LCA is gebaseerd op
internationale ISO-normen en
daarmee van grotere waarde
dan een privaat label.

Hoog comfort en energieprestaties met behoud van uw ontwerpvrijheid met de Ecodan
lucht-water-warmtepompen van Mitsubishi Electric Living Environment Systems

De LCA resultaten kunnen op
gebouwniveau worden geconsolideerd.
Dankzij dit instrument kan
Saint-Gobain Glass dagelijks haar
milieueffecten tot een minimum
beperken en zo een bijdrage leveren
aan een duurzame leefomgeving.

Kijk voor meer informatie op www.ecodan.nl

The future of glass.
Since 1665.

Scan de QR-code om
meer over EPD te
lezen en de resultaten
te bekijken.

Aan dit logo herkent u beglazing
die een Life Cycle Assessment
heeft ondergaan.
De Environmental Product
Declaration (EPD) is het officiële
document waarin de
beoordelingsresultaten worden
getoond.
Om volledig transparant te zijn,
hebben we besloten de resultaten
door een derde partij te laten
verifiëren.
www.sgglca.com
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