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Gebouwinformatie 

Opdrachtgever:    Daalimpex Velsen (Onderdeel van kloosterboer Groep) 
BREEAM adviseur :   Adamasgroep Arnhem 
BREEAM assessor :   W4Y te Harderwijk 
Bouwjaar :     Ontwikkeling 2013/2014, realisatie 2015 
Architect :     EversPartners 
Aannemer/ontwikkelaar :   n.t.b. 
Installatieontwerp :    Roma Koudetechniek  
 
Functies:     Industrie en kantoor functie 
Bouwaard:     Koel/vries opslag 
BREEAM Score:    >70% Categorie “Excellent” 
Opp. kantoor:    240  m2 BVO 
Opp. industriefunctie:   12750 m2 BVO 
Oppervlakte perceel:   ca 15.000 m2 
Oppervlakte verkeersruimte:  4250  m2 BVO 
EPG score:    verwachting 0 gezien de insteek energie neutraal 
Rc-waarden:   10 W/m2K 
Koeling/ventilatie:   NH3 direct 
Restwarmte:   wordt hergebruikt als vloerverwarming vrieshuis en 

ontdooiverwarming van de verdampers 
Temperatuursysteem:   hergebruik restwarmte 
Verlichting:    LED 
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Innovatie en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen 

Energieneutraliteit willen toepassen en waar nodig de meest duurzame energiebronnen toepassen. In dit 
project zijn de volgende items opgenomen: 

 

• LED verlichting voorzien van intelligente software,  

• hoge isolatiewaarde van het pand, het gebruik van hoog gekwalificeerde en  

• duurzame bouwmaterialen, 

• zeer energiezuinige koelinstallatie 

• Zonnepanelen  
• EC motoren 
• Frequentie regelaars van de compressoren 
• Intelligente besturing 

 
Er wordt gestart met het plaatsen van 4.000 zonnepanelen. Het uiteindelijke doel is dit aantal uit te breiden 
tot 10.000 stuks) Daarmee wordt de volledige nieuwbouw energieneutraal, wat uniek is in Nederland. Ter 
vergelijking, de totale energieopbrengst hiervan komt overeen met het jaarlijks energieverbruik van 12.500 
huishoudens. 
 
Verwacht energieverbruik in kWh/m2 BVO: 

• 2.450.000/14.000 m2 = 175 kWh/m2 bvo waarvan 50.000kWh tbv gebouw gebonden installaties 
 
Verwacht gebruik van Fossiele brandstoffen in K\kWh/m2 BVO: 

• 0, er worden geen fossiele brandstoffen meer gebruikt 
 

Verwacht gebruik van duurzame energiebronnen in kWh/m2 BVO: 

• 300.000kWh/14000m2= 21,43 kWh/m2 bvo 
 
Verwacht waterverbruik in m3/per persoon/jaar: 

• 3 m3 / pp / per jaar 

Milieu-impact reductie bouwplaats: 

Gangbare zaken zoals efficiëntie, afvalvermindering en natuurlijke scheiding. Daalimpex laat de bouwplaats 
door middel van de bewuste bouwers certificeren waarbij ook het afval scheiden bij de realisatie veel 
aandacht krijgt. Daalimpex vraag t aan al haar onderaannemers om zoveel mogelijk plastic verpakkingen te 
minimaliseren gezien de toename van plastic afval op de bouw de laatste jaren enorm stijgt.  

BREEAM-NL aspecten: 

Ambitie:  

• Duurzaamheid op diverse vlakken, “Excellent” waardering Breeam. Deze score wordt behaald door 
diverse credits te scoren binnen de diverse rubrieken van Breeam. De totaalscore zal minimaal 
70% moeten zijn. 

 
Technische oplossingen: 

• Op veel vlakken van BREEAM is hoog gescoord. Maar op het onderdeel energie is getracht 
maximaal te scoren. Dit zal gebeuren door o.a. PV cellen toe te passen op het nieuwe dakvlak, 
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totaal komen er ca 4.000 panelen te liggen. Dit levert 1.000.000 Wp aan energie op. Waardoor de 
EPC op een totaal van -1.2 uitkomt.  

 
 

Proces, organisatie: 

• Daalimpex maakt deel uit van Klossterboer en heeft ervaring in het duurzaam ontwikkelen van 
vastgoed. Kloosterboer heeft in het verleden al eerder een koelvrieshal duurzaam ontwikkeld 
middels BREEAM-NL en hierbij een score van Very Good behaald. De insteek is nu om deze 
ontwikkeling weer een stap verder te verbeteren.  

• Voor het behalen van een BREEAM certificering is Adamasgroep ingeschakeld om als “BREEAM 
expert” extern namens de klant het proces te adviseren, te sturen en te begeleiden.W4Y zal als 
BREEAM assessor aan het werk verbonden zijn. 

 
 
BREEAM NL credits: 

• Daalimpex bouwt haar uitbreiding duurzaam. Zo wordt er bij de oplevering van de uitbreiding naar 
gestreefd om het BREEAM 4 sterren certificaat “Excellent” te behalen. Enkele voorbeelden hiervan 
zijn: LED verlichting voorzien van intelligente software, hoge isolatiewaarde van het pand, het 
gebruik van hoog gekwalificeerde en duurzame bouwmaterialen, in eigen beheer ontwikkelde 
software voor een zo economisch mogelijk energieverbruik en een zeer energiezuinige 
koelinstallatie.  
 

Kosten/baten: 

• Daalimpex is van mening dat de  extra kosten die ontstaan door de BREEAM certificering 
acceptabel zijn en door de betere exploitatie die mede hierdoor ontstaat snel worden terugverdiend. 
Ook de uitstraling die een dergelijke duurzame ontwikkeling met zich meebrengt zal zo is de 
gedacht binnen ons concern bijdragen aan een beter rendement in de toekomst. Daalimpex is 
ervan overtuigt dat hierdoor zij beter voorbereid zijn op de toekomstige ontwikkelingen  

 
Tips voor een volgend project: 

• Keuzemoment wel/niet BREEAM nog eerder in proces vo-fase 

• Quickscan en keuzelijst met kosten en baten moet leidend worden in do-fase 

• Samenwerking met Accountant en subsidieadviseur en t.a.v. subsidie mogelijkheden 

• BREAAM in zo vroeg mogelijke fase meenemen als ontwerptool 

• Ervaringen met BREEAM maken proces eenduidiger en sturen mede het proces r 

• Kies een FSC CFC gecertificeerde aannemer 

• Ervaring met BREEAM geeft voorsprong 

  

 


