
Duurzaam Gebouwd Op Locatie

Donderdag 8 juni – Enexis Zwolle



Welkom

Dagvoorzitter - Kor Foekens 



Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door:



Programma

 09.30 uur Opening door dagvoorzitter Kor Foekens

 09.35 uur Ambities van een opdrachtgever - door Coenraad op den Kamp

 09.45 uur Duurzaam Ontwerpen – door Margret Drok

 10.00 uur Duurzaam renoveren doe je samen! – door Edwin Heikens

 10.20 uur Waarmaken van duurzaamheidsambities – door Martin Dunnik

 10.45 uur Upgraden van de vastgoedprestaties met duurzaam licht – door Aris Bakker

 11.10 uur Afsluitende paneldiscussie met alle sprekers

 11.20 uur Netwerken

 11.45 uur Lunch

 12.30 uur Einde



Duurzaam Gebouwd

 Duurzaam Gebouwd is hét integrale platform voor de bouw- en vastgoedsector. Haar missie: 

communiceren, verbinden en activeren met als doel co-making en business te ontwikkelen.

 24/7 communicatie op de nieuwssite

 Uitgave van diverse magazines

 60 evenementen per jaar

 Duurzaam Gebouwd jaarcongres - 23 november

 Meer weten? Vraag het Pieter Fritz



Ambities van de opdrachtgever 

Netbeheerder Enexis



Welkom bij Enexis in Zwolle



Wie is Enexis

Rijke historie van een jong bedrijf

2006 2007 20091912 2014

Totstandkoming
Splitsingswet

Enexis wordt ontvlochten uit Essent en 
gaat als zelfstandig bedrijf verder

De aandelen van Enexis zijn 

in handen van de overheden, 

gemeenten en provincies

EGD

EDON

PNEM

PLEM

Frigem

GEB’s

Limagas

Maaslandgas

Edon



Schakel tussen producent en afnemer

Elektriciteit Centrale productie

 O.a. Delta, Eneco, E.ON, 

RWE

Decentrale  opwek

 TenneT

 110 – 380 kV

 Import & export

 O.a. Enexis, Liander, 

Delta, Stedin

 O.a. Eneco, Essent, NEM, Nuon, Oxxio

Gas Centrale productie

 NAM

 Andere partijen

Decentrale opwek

 GTS, > 10 bar

 Import & export

 Zebrapijplijn 

(Enexis en Delta)

 O.a. Enexis, Liander, 

Delta, Stedin

 O.a. Eneco, Essent, NEM, Nuon, Oxxio

Productie Transmissie Distributie Levering

Vrije markt Gereguleerd Vrije markt

Source: Energy in the Netherlands 2008



Hoge betrouwbaarheid energienetten



Hoge betrouwbaarheid energienetten



1. Duurzaamheidsambitie



Publieke taak verankerd in strategie

Betaalbaar

Betrouwbaar Duurzaam

Publieksgericht



Wat is er gerealiseerd

Venlo

Maastricht

Zwolle



Jongste “loot aan de stam”



Zwolle Boven Regionaal

 Niet alleen een kantoor maar het Bedrijfsvoeringcentrum voor de 

energievoorziening voor Noord- en Midden Nederland.

 Van hieruit worden de midden- en laagspanningsnetten evenals de 

hoge- en lagedruk gasnetten bestuurd en bewaakt

 Dus cruciaal voor onze elektriciteits- en gasvoorziening



2. Functie van Netwerk

in relatie tot duurzaamheid



Netwerk een belangrijke schakel 

in verduurzaming

Elektriciteitsnet

Leveren

door 

Enexis
Terugleveren

aan Enexis



3. Wat kost energie



Wat zijn de elektriciteitskosten indien met een elektrische lier 

een auto op de Eifeltoren wordt gehesen?  1KWh kost 21 cent.

a) € 5,-

b) € 50,-

c) € 150,-

Energie wat voor gevoel hebben we 

ten aanzien van de kosten

Hoogte = 300  meter

Massa = 1200 Kg



4. Breeam en Enexis



1. Enexis heeft een voorbeeldfunctie in de markt

2. Er is sprake van een waardevermeerdering van het vastgoed indien 

het voorzien is van een BREEAM label en/of als het gebouw 

energieneutraal is

3. De invloed van duurzaam bouwen op de totale energielasten is 

aanzienlijk, zeker als dit wordt bekeken op de TCO

4. De investering wordt terugverdiend indien dit wordt geprojecteerd 

op de levenscyclus van ons product

22

Overwegingen voor keuze duurzaam bouwen in 

combinatie met Breeam certificering



Ervaringen met BREEAM

 BREEAM is een goed controlemiddel tijdens 

ontwerp en realisatie

 Veelzijdig

 Interessante subsidiemogelijkheden

 Arbeidsintensief traject



5. Campus



Tenslotte: Ontwikkeling van Enexis Campus

Boven Regionaal



Dank voor uw aandacht



Duurzame renovatie Enexis Zwolle

Ir. Margret Drok (sacon)



locatie: Enexis Campus



omgeving



bestaande situatie 2013





ruimtelijk concept







verdieping

begane grond



duurzame maatregelen

































visie ontwikkeling Enexis Nooterhof locatie



Dank voor uw aandacht!



Duurzame renovatie Enexis Zwolle

Edwin Heikens (Trebbe Oost & Noord )



Inhoud

 Trebbe

 Bouwcombinatie Trebbe / Van Wijnen

 Aanbesteding

 Uitvoering/Planning

 “Bouwen 3.0”

 Lean

 Gebouw

 BREEAM 

 Kwaliteit



Trebbe



Trebbe

 Enschede

 Zwolle

 Groningen

 Nieuwegein

 Deelnemingen

 Dijkham Bouw Nijkerk

 Van Den Hengel Soest

3

1

2

5

6

4



Trebbe

 330 medewerkers

 Trebbe in 2016

 € 230 miljoen omzet

 Omzetstijging van 22%  Personeelsstijging 12%



Bouwcombinatie Trebbe / Van Wijnen

 Bouwcombinatie Trebbe Van Wijnen

- Diverse projecten:

- Nieuwbouw Tandheelkunde (In uitvoering)

- Renovatie Enexis (Reeds opgeleverd)

- Ziekenhuis Breda (In uitvoering)

- Stadhuis Hengelo (In opdracht)



Bouwcombinatie Trebbe – Van Wijnen

 Uitvoerende partijen:

 Trebbe Oost & Noord Zwolle

 Van Wijnen Eibergen (vestiging Deventer)

 Installaties E&W

 Linthorst Installatietechniek uit Apeldoorn

 Advies uitvoering

 Nieman

 BREEAM

 Kwaliteitsborging



Locatie



Aanbesteding

 Europese aanbesteding met selectie (UAV)

 Duurzame renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw 

kantoorgebouw.

 Vaste scope: B, E, W, lift en een deel terreininrichting

 Variabele scope: PV panelen, keuken, deel 

terreininrichting

 Onderhoudstermijn 12 maand

 BREEAM NL Very Good certificaat (doelstelling tijdens 

aanbesteding), uiteindelijk BREEAM EXCELLENT

 Geen onderhoud



Overige partijen:

 Enexis Vastgoed / Fudura opdrachtgever

 Arcadis projectmanagement en directie

 Sacon architect

 Twee Snoeken interieur

 JVZ constructeur

 Deerns adviseur instal. en bouwfysica

 Deerns expert BREEAM ontwerpfase

 Draaijer & Partners vertegenwoordiging gebruikers



Uitvoering / Planning

 Start voorbereiding: 

 Week 33,  2015

 Start bouw: 

 2 nov. 2015 (week 45)

 Oplevering bouw: 

 28 juli 2016 (week 30)

 Turn-key oplevering

 Bouwtijd: 149 dgn



Uitvoering Bouwen 3.0

 Uitvoerder Bouw / Uitvoerder Breeam

 Werkvoorbereider Bouw / Werkvoorbereider Breeam

 Modelleurs op de bouw

 Keet (LEAN keet incl. digitale keet, KYP)

 Veiligheid op de bouw



Overgedragen casco na sloop



Nieuwe situatie



LEAN

 Gebouw opgedeeld in 10 batches



Kennis van het gebouw

 Bouwkundige eisen:

 Eis WK4 tpv BVC

 BIM LOD 500

 Energieconcepten:

 Warmteterugwinning

 Warmte- en koudeopslag

 Energiezuinige ventilatie.

 Energieopwekking door PV-cellen

 Energiezuinige verlichting

 Klimaatplafond



BREEAM

 Very Good naar Excellent

 Belastingvoordeel (10 jaar) voor opdrachtgever

 Bij Very Good 3,5% van aanneemsom

 Bij Excellent 7% van aanneemsom



BREEAM

 MAN2: Bouwplaats en omgeving

 MAN3: Milieu-impact bouwplaats



BREEAM MAN2

 2 opties voor bouwplaats organisatie en 

omgeving.

 1- Checklist A2 BREEAM Boek

 2- Bewuste Bouwers

 BEWUSTE BOUWERS

 Geauditeerd en beoordeeld aan 

de hand van normkaart

 BREEAM Checklist A2



BREEAM MAN2

Sociaal

Milieu

Verzorgd

Veilig

Bewust



MAN2 / MAN3

 Risico’s MAN2 / MAN 3

 Benodigde certificaten van alle partijen

 Draagkracht in organisatie

 Draagkracht door personeel

 Start op bouwplaats is cruciaal

 Interpretatie verschil met Auditor

 Onderschatting qua tijd en discipline

 Verkeerder materialen leveren

 Verantwoording en aanleveren documenten (algemeen) 

Doen wat je zegt, zeg wat je doet en aantonen dat je 

het hebt gedaan.



Installaties

 Integrale bedrijfsstelling

 SAT (Site Acceptance Test)

 TOAT (Total Owner Acceptance Test)



Sociale media



Kwalititeit

 Werkplannen

 Bijna 80 werkplannen incl werkinstructies en 

keuringsplannen (verwerkt ED-controls)

 Controle kwaliteit op de bouw

 Geen opzichter

 Controle dmv ED-controls



Kwaliteit

 Mock-up 

 Doel:

 Esthetische keuring

 Geluidstesten



 Bedankt voor uw aandacht.



Waarmaken van 

duurzaamheidsambities

Martin Dunnink   (Nieman)



Voorstellen

 Nieman Groep:

 Verbetering van kwaliteit van de gebouwde omgeving

 ca. 120 medewerkers

 Vestigingen in Utrecht en Zwolle

 adviseur energie en duurzaamheid

 BREEAM-NL Assessor en Expert



Voorstellen

 Nieman Groep:

 Kenniscentrum sinds 1988 

 Actief in de woning- en utiliteitsbouw 

 Participeren in netwerken (o.a. normontwikkeling)

 Actief kennis delen

(cursussen, publicaties, docent HBO’s, TU)



Voorstellen

 Vakgebieden:
o Bouwregelgeving

o Bouwtechniek en Bouwpraktijk

o Brandveiligheid

o Akoestiek

o Bouwfysica

o Energie en Duurzaamheid

o Installatietechniek

o Gevel- en dakadvies

o Bouwprocesmanagement

o Kwaliteitsmanagement

o Kennisoverdracht



Rol binnen projectteam

 Ondersteuning BREEAM-NL:

 Expertbegeleiding

 inhoudelijk (metingen/berekeningen/rapporten)

 Kwaliteitsborging:

 projectplan, kwaliteitsplan, werk- en keuringsplannen 

 kwaliteitscontroles

 (tussentijdse) metingen

 opleverprotocol



Wat is BREEAM-NL

 BRE Environment Assessment Method:

 internationaal duurzaamheidskeurmerk

 gestandaardiseerde beoordelingsrichtlijn

 vanaf oktober 2009 in Nederland

 In Nederland: 

 Dutch Green Building Council (DGBC)

 participanten



Wat is BREEAM-NL



Wat is BREEAM-NL

 9 categorieën



Ambities Enexis

 Duurzame transformatie bestaand kantoor:

 derde kantoor van ‘Enexis Campus’

 energie, comfortabel en duurzaam

 BREEAM-ambitie



15-stappenplan bouwcombinatie

 Stap 1–3: start/voorbereiding: 

 creditoverzicht / actielijst (SMART)

 planning

 kansen / risico’s

 stap 4–8: uitvoering en realisatie:

 werkvoorbereiding / inkoop

 uitwerken conform bestek

 kwaliteitsborging

 vierwekelijks overleg

 stap 9–12: verzamelen bewijsstukken:

 expert/assessor

 zeswekelijks bouwplaatsbezoek

 stap 13-15: aanvraag oplevercertificaat:

 assessor/DGBC



Stap 1-3: start/voorbereiding

 Opstellen creditlijst

 Voorstel verhogen score naar “Excellent”



Verhoging naar Excellent

 Credits voor bouwcombinatie 

 MAN3 – milieu-impact bouwplaats

 WST1 – afvalmanagement bouwplaats

 MAT5 – onderbouwde herkomst materialen

 Optimalisatie installatieconcept

 LED-verlichting

 klimaatplafonds

 Enexis

 casestudy

 buitenterrein



Stap 4-8: uitvoering/realisatie

 Kickoff-meeting bouwcombinatie / onderaannemers:



Stap 4-8: uitvoering/realisatie

 Maandelijks BREEAM-overleg:

 credit-/actielijst

 tussentijds toetsmoment

 Zeswekelijks bouwplaatsbezoek Assessor

 Kwaliteitsborging:

 kwaliteitscontroles

 (tussentijdse) metingen



Tussentijdse metingen (mock-up)

 Aantonen van kwaliteit door metingen:

 geluidmetingen (HEA13)

 lucht-/waterdichtheidsmetingen (ENE26)



Opleveringsmetingen



Eindresultaat

 BREEAM Excellent:

 Score:  72,43%

 Potentieel:  76,24%



 Bedankt voor uw aandacht!



Betere vastgoed prestaties 

met Duurzaam Licht

Aris Bakker,  directeur TRILUX Benelux



Agenda

 Kennismaking en Introductie

 Licht in Groene gebouwen

 Licht voor Blauwe gebouwen

 Licht bij Rode Gebouwen

 Samenvatting en afsluiting



Kennismaking

• TRILUX, internationale leverancier van 

professionele lichtoplossingen

• Duits familiebedrijf, Arnsberg / Sauerland 

5.500 medewerkers

• TRILUX Benelux: 62 medewerkers

• Vestigingen Amersfoort, Mechelen en 

Namen

• Dienstenpakket: van planning, installatie en 

financiering tot langjarig beheer en 

retourname van installatie(bij circulaire 

overeenkomst)



Introductie
• De klimaatdoelstellingen van Parijs 2015 stellen 

ons voor een enorme uitdaging

• EU en NL regelgeving dicteert concrete 

doelstellingen en deadlines

• Noodzaak om onze bebouwde omgeving 

ingrijpend te verduurzamen is evident

• Verduurzaming is een ruim begrip en omvat naast 

energiebesparing ook het nastreven van een 

betere (gezonde) werk- en woonomgeving en de 

optimalisatie van de huidige gebouwenvoorraad

Vragen die we ons hierbij moeten stellen 

• Het aantal gebouwen is enorm, hoe gaan we dit 

aanpakken?

• Hoe kan verduurzaming van de kunstverlichting 

hierbij een bijdrage leveren?

• Hoe vertaalt dit zich in BREEAM?

• En hoe kunnen wij (fabrikanten en installateurs) 

dit faciliteren?



NL regelgeving



NL regelgeving



Effecten van Energielabels



Marktinfo Utiliteit
Bestaande bebouwing

B. Verdeling aantal utiliteitsgebouwen in de dienstensector
Bron: EIB (2015)

NB. Winkels (85.000), bedrijfshallen (82.000), horeca (64.000) en kantoren(56.000) 

De diensten sector omvat zo’n 480 miljoen m2 gebruiksoppervlakte



Marktinfo Utiliteit
Bestaande bebouwing

C. Verdeling m2 gebruiksoppervlak dienstensector naar gebouwtype

NB. Van het kantorenoppervlak valt 72 miljoen m2 onder de dienstensector. Het gaat om 56.000 

van de in totaal 65.000 kantoorgebouwen



Routekaart met Quick Wins!



Groene gebouwen

Kenmerken

• maatregelen met als doel om het 
energieverbruik te reduceren 

• minimaal gebruik van fossiele 
brandstoffen 

• met maximale opwekking van 
duurzame energie

Focus op energiereductie



Energieverbruik Utiliteit
Bestaande bebouwing

D. Energieverbruik dienstensector naar functie        Bron: ECN (2016)



Energieverbruik Verlichting

NB. Een gemiddeld kantoor van 600m2 met meer dan 20 mensen verbruikt op basis van bovenstaande 

gegevens 6900kWh elektriciteit



Effect toepassing Ledverlichting



En verhouding tot BREEAM?



Verlichting en BREEAM?



Blauwe gebouwen

• Mens en welbevinden komen centraal te 

staan in kantoren

• Toenemende aandacht voor gezondheid, 

productiviteit en leefbaarheid

• Gebouw moet positief bijdragen aan 

gezondheid medewerker

• Verlichting is een van de 7 pijlers voor 

een Gezond Gebouw

Focus op gezondheid



Waarom gezondheid, productiviteit en leefbaarheid 

in gebouwen?

Bron: rapport ‘Health, Wellbeing & Productivity in Offices



WELL, nieuwe standaard?



En hoe past verlichting hierin?

NB. Human Centric Lighting (HCL)



Wat is Human Centric Lighting?



Rode Gebouwen

• Gebouw genereert zelf relevante 

gebruiksinformatie

• Flexibel, BYOD 

• Smart-led verlichting (E-net cabling

/low-volt)

• Toepassing nieuwe technologieën  

(LIFI, Wireless)

Focus op informatie en gebruik 



Gebouw als informatieleverancier



IOT, LIFI en Wireless



Synthese, Paarse gebouw

 Is een duurzaam - en circulair gebouw 

 waarin de mens graag wil werken

 en dat bijdraagt aan de gezondheid 

 met een grote flexibiliteit in gebruik 

 en een hoge intrinsieke waarde

 dat ook op lange termijn eenvoudig  

hergebruikt kan worden



Hoe gaan we dit faciliteren?

• In nauwe samenwerking met partners

• Samen met opdrachtgever

• Door gebruik te maken van circulaire materialen

• En met behulp van passende financieringsconstructies

• En flexibele contractvormen



Passende Financieringsmodellen en 

Flexibele contractvormen
 Financiering van materialen en installatie 

(verlengde termijn)

 Met toepassing van beschikbare subsidie- en 

belastingverlagende mogelijkheden 

 Op basis van overeenkomsten waarbij de 

verantwoordelijkheid ligt bij de aanbieders 

(ontzorging - ESCo)

 Met verrekening op basis van gebruik (PSS)

 En met erkenning van de restwaarde van de 

materialen / producten (grondstoffen “mining”) 



Samenvatting

 Duurzame gebouwen - een enorme uitdaging

 Met een aantal mogelijke scenario’s

 Waarbij Licht altijd prominent aanwezig blijft 

 Naar een transitie van Groen - via Blauw en Rood naar Paars

 Naar een werkelijk duurzame gebouwde omgeving

 En – we kunnen vandaag beginnen!

 Vragen?



Bronvermelding en Literatuur

 www.rvo.nl

 www.eib.nl

 www.vastgoedmarkt.nl

 www.energievastgoed.nl

 www.nieman.nl

 www.dwa.nl

 www.ing.nl/media/

http://www.rvo.nl/
http://www.eib.nl/
http://www.vastgoedmarkt.nl/
http://www.energievastgoed.nl/
http://www.nieman.nl/
http://www.dwa.nl/
http://www.ing.nl/media/




Reserve foto’s



Paneldiscussie



Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door:



Afsluiting

Evaluatie

Netwerken & Lunch


