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Projectomschrijving 

Het nieuwbouw pand betreft volgens de vergunning een distributiecentrum (DC) met kantoor. Binnen dit kantoor zijn voor Breeam nog 2 functies te onderscheiden, 
namelijk kantoor- en bijeenkomstfunctie. Het pand wordt ontwikkeld door HVBM, in opdracht van Ingram Micro en zal worden gehuurd door de Bijenkorf. De locatie 
van het pand is de Zevenheuvelenweg 82 en 84 in Tilburg. Het betreft een distributiecentrum met ruime openingstijden. Hierdoor wordt in 2 ploegen gewerkt, een 
dag- en een avondploeg.   

Het pand bestaat uit 1 hal. Echter, vanwege eventueel hergebruik en ten behoeve van de verhuurbaarheid is het pand in 2 delen te splitsen: warehouse A en B. 
Bovendien wordt rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding van het pand.  

 

BREEAM ambitie:  Outstanding 
Toegepaste richtlijn: BRL 2014, versie 2 
Score ontwerp ambitie: 87,40 % 
 
Start ontwerpfase:  Augustus 2017 
Start bouw/uitvoering: April 2018  
In gebruik name:  Q3/Q4 2019 
 

Kavel totaal:  53.132 m2 

Vloeroppervlakte totaal: 41.366 m2 
Dakoppervlak:  32.461 m2 
 
BVO kantoren:  1.098 m2 
BVO bijeenkomst:  1.146 m2 
BVO industrie:  39.122 m2 

De overige ruimten zoals toiletten en verkeersruimten zijn in bovenstaande m2 meegenomen. 
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Bereikbaarheid 

Hiernaast is de locatie van het nieuwe 
distributiecentrum te zien. U kunt de 
locatie herkennen aan de grijze pin 
schuin linksboven de plaatsnaam 
‘Tilburg’. Het nieuw DC ligt aan de 
Noordzijde van Tilburg.  

Medewerkers en bezoekers kunnen 
worden verwacht uit de gehele regio. 
Zoals u kunt zien ligt Tilburg centraal in 
Noord-Brabant en is dit goed 
bereikbaar vanaf de A59/Midden-
Brabantweg aan de Noordzijde en de 
A58 aan de Zuidzijde.  

De vrachtwagens vertrekken vanaf het 
DC naar alle locaties van de Bijenkorf en 
komen daarom vanuit het hele land.  

Zowel de grens met Belgie als de 
uitvalswegen naar het noorden en 
zuiden van het land (A2 en A27) zijn op 
korte afstand bereikbaar.  

Ook is in Tilburg een containerterminal 
voor vracht over water beschikbaar.  

Daarnaast ligt Airport Eindhoven 
(vracht) op korte afstand.  
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Locatie 

Hiernaast is de bouwvlek voor het 
nieuwe DC weergegeven. De 
locatie van het DC wordt in deze 
afbeelding aangegeven met een 
rood vlak.  

Het DC is gelegen op het 
Industrieterrein Kraaiven, in een 
zeer groene omgeving.  
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Terrein 

De foto’s hiernaast geven de locatie weer zoals het er uitzag voor de bouw van start 
ging. Het terrein is door een ecoloog gecontroleerd op flora en fauna voordat de 
aannemer kon starten met zijn werkzaamheden.  

De ecoloog heeft geïnventariseerd welke dieren er (mogelijk) aanwezig kunnen zijn 
op de locatie en hoe de aannemer om dient te gaan met deze dieren.  

Landgebruik & ecologie (LE) is 1 van de categorieën binnen BREEAM. Voor dit 
project zijn bijna alle LE credits behaald. Dit is mogelijk doordat de volgende 
maatregelen zijn uitgevoerd: 

LE 1: Bouwen op grond met een lage ecologische waarde; 
LE 3: Werken volgens een ecologisch werkprotocol; 
LE 4: In samenspraak met de ecoloog: Plaatsen van nestkasten, vleermuiskasten, 
juiste beplanting voor het aantrekken van vlinders en insecten en het voorzien van 
een bomenrij om de vleermuizen langs te geleiden; 
LE 6: Opstellen en uitvoeren van een beheerplan om het terrein juist te 
onderhouden. 
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Indeling gebouw 

Het pand zal bestaan uit 1 grote hal, een mezzanine, kantoor- en overlegruimtes, een kantine en de bijbehorende sanitaire voorzieningen. Het pand zal uit de begane 
grond en twee verdiepingen bestaan. Door de huurder zullen nog tussenverdiepingen worden gerealiseerd in de hal. Hierdoor zijn er meer stellingen te plaatsen in 
de totale hal.  

Op de volgende pagina’s zijn de plattegronden opgenomen waarop de nieuwbouwsituatie te zien is. Er is rekening gehouden met de groei van het aantal 
medewerkers de komende jaren.  

Op deze tekeningen zijn ook de functies weergegeven. Voor BREEAM worden de volgende 3 functies onderscheiden binnen het pand: 

- Industrie (hal & mezzanine) 
- Kantoor (spreekt voor zich) 
- Bijeenkomst (kantine en vergaderruimten) 

Overige ruimten, zoals gangen, toiletten en technische ruimtes worden voor Breeam niet beoordeeld, maar zijn naar rato in m2 bijgevoegd aan de 3 functies.  



Case study (concept) 
 

  

© 2018 Quadrant4 BV    Datum: 21-06-18 Referentie: MAN 9.1_Casestudy.docx        pagina 7 / 19 

Totaal plattegrond    
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Functie industrie 
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Functie kantoor / bijeenkomst begane grond  
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Functie kantoor / bijeenkomst eerste verdieping   
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Functie kantoor / bijeenkomst tweede verdieping   
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Ruimtestaat warehouse A 
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Ruimtestaat warehouse B  
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Verdeling functies 
BVO kantoren:   1.070 m2 
BVO bijeenkomst:   1.117 m2 
BVO industrie:   38.120 m2 

BVO verkeersruimten:  386 m2 
BVO overige ruimten:  673 m2 
 

Bovenstaande BVO’s zijn naar rato verdeeld over de BVO’s kantoor en bijeenkomst, waardoor de verdeling als volgt is: 

BVO kantoren: 1.070 + 28 = 1.098 m2  2,65% 
BVO bijeenkomst: 1.117 + 29 = 1.146 m2  2,77% 
BVO industrie: 38.120 + 1.002 = 39.122 m2  94,58% 
 
BVO totaal:   41.366 m2  100%   

 

Verwachte verbruiken 

Het verwachte verbruik is als volgt: 

Energieverbruik:    15 kWh/m2 BVO  
Verbruik van fossiele brandstoffen:  0    (het pand is 100% afhankelijk van een duurzame installatie) 
Verbruik van hernieuwbare energiebronnen: 100%    (via een WKO en PV panelen)  
Waterverbruik:    7,5 m3/persoon/jaar 
% van het waterverbruik als grijswater: 25%   
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Milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen 

Om te komen tot een lager energieverbruik zullen de volgende maatregelen worden toegepast: 

• Isolatie van het dak en gevels 
• Toepassen van LED verlichting 
• Toepassen van een WKO 
• Toepassen van aanwezigheids- en daglichtdetectie 
• Gebruik maken van materialen met een lage emissie  
• Gebruik maken van materialen met een onderbouwde herkomst 
• Hergebruik van diverse materialen en onderdelen 

 

Milieuvriendelijk bouwproces 

Ook tijdens de bouw kunnen maatregelen worden genomen waardoor een bijdrage wordt geleverd aan een duurzamere wereld. Deze maatregelen zijn o.a.: 

• Scheiden van bouwafval 
• Recyclen van bouwafval 
• Toepassen FSC hout 

o Ook bij het hout voor de bekisting e.d. 
• LEAN bouwproces waarbij diverse partijen zo veel mogelijk samen/tegelijk werken 
• Leveringen op de bouwplaats worden gecoördineerd geleverd 

o Minder vrachtbewegingen 
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Milieuvriendelijke maatregelen op sociaal/economisch gebied 

Een aantal maatregelen die worden genomen zijn niet in de hierboven genoemde maatregelen te vatten. Dit zijn o.a.: 

• Indien de struiken de verharding hinderlijk gaan overgroeien, dienen deze struiken teruggesnoeid te worden.  
• Informeren van bezoekers over duurzaamheid (d.m.v. een presentatie) 

 



Case study (concept) 
 

  

© 2018 Quadrant4 BV    Datum: 21-06-18 Referentie: MAN 9.1_Casestudy.docx        pagina 17 / 19 

BREEAM 

De nieuwbouw wordt uitgevoerd aan de hand van de Breeam creditlijst Outstanding. Hiervoor is bepaald welke credits haalbaar zijn en welke credits passen binnen 
dit project. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de credits en te behalen punten per categorie.  

Management Gezondheid Energie Transport Water Materialen Afval Land & ecologie Vervuiling 

MAN 1 3 HEA 1 1 ENE 1 15 TRA 3 2 WAT 1 2 MAT 1 5 WST 1 3+1 LE 1 5 POL 2 1 

MAN 2 2 HEA 3 1 ENE 2 2 TRA 4 2 WAT 2 1 MAT 5 3 WST 3 1 LE 3 1 POL 4 3+1 

MAN 3 4+1 HEA 4 1 ENE 4 1 TRA 5  3 WAT 3 1 MAT 7 1 WST 5 1 LE 4 2 POL 6 3 

MAN 4 1 HEA 5 1 ENE 5 3 TRA 7 1 WAT 4 1 MAT 8 4 WST 6  1 LE 6 1 POL 7 1 

MAN 8 1 HEA 8 2 ENE 8 2 TRA 8 1 WAT 5 1       POL 8 1 

MAN 9 1 HEA 9 1 ENE 26 2   WAT 6 1         

MAN 11 1 HEA 10 2               

MAN 12 2 HEA 11 1               

 

Ambitie 

De opdrachtgever heeft de ambitie een zo hoog mogelijke Breeam score te behalen binnen de bestaande kaders. Aangezien het een nieuwbouwproject betreft is er 
de mogelijkheid hiermee rekening te houden met het ontwerp.  
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Planvorming 

Al voordat het ontwerptraject van start ging wenste de opdrachtgever een duurzame insteek. Bouwkundige of installatietechnische maatregelen nemen geeft in de 
regel meer overlast en brengt meer kosten met zich mee. In verband met een goed werkklimaat, arbeidsomstandigheden en een duurzame manier van bouwen is 
gekozen om duurzaamheid mee te nemen in de nieuwbouw. Om dit voor elkaar te krijgen hebben zij contact gezocht met een BREEAM expert die hen door het 
proces begeleide.  
 

Proces / organisatie 

Het proces startte toen de opdrachtgever nadacht over de invulling van een kavel. Naast een ‘duurzaam pand’ wilde de opdrachtgever voornamelijk een ‘meetbaar 
duurzaam pand’. Om deze reden is de BREEAM systematiek gekozen om de duurzame maatregelen aan te staven. Vanuit HVBM is een projectteam opgezet, dat, 
samen met de BREEAM expert, adviseurs en aannemers, het BREEAM traject doorloopt en bewaakt.  
Het projectteam komt 2 wekelijks bij elkaar om de voortgang te bewaken en eventueel bij te sturen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het tot dan toe verzamelde 
bewijsmateriaal gecontroleerd en besproken. Aan het einde van het traject wordt alle bewijsmateriaal ingediend bij de BREEAM assessor/de DGBC.  
 

Technische oplossingen 

Een aantal gekozen credits kent een technische oplossingsrichting. Dit zijn o.a.: HEA 4, ENE 4, WAT 1, WAT 4, POL 7.  
Voor het behalen van de ENE credits zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Hieruit bleek dat er diverse punten te halen waren door het toepassen van een specifiek 
energiesysteem. Hieronder valt het toepassen van PV panelen (zonnepanelen) en een WKO. Daarnaast worden waterzuinige installaties en LED 
verlichtingsarmaturen toegepast. Beide onderdelen zorgen voor een lagere exploitatielast.  
 

Kosten/baten 

De opdrachtgever gaat, bij een investering in BREEAM toepassingen, uit van een lagere exploitatie tijdens het gebruik. De terugverdientijd van een duurzamere 
installatie is in totaal echter relatief hoog, waardoor de besparing in totaal meevalt. Echter, wanneer het pand hetzelfde kost is het zeker aan te bevelen een 
duurzamer pand te gebruiken. 
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Tips voor een volgend traject 

- Start in een vroeg stadium met een BREEAM expert 
- Zorg voor een heldere demarcatie lijst 
- Zorg ervoor dat de (te contracteren) aannemer duidelijk in beeld heeft wat er komt kijken bij een BREEAM traject 
- Houd regelmatig overleg waarbij de voortgang wordt bewaakt 
- Stel waar nodig verwachtingen bij 

o Als blijkt dat een creditpunt toch niet haalbaar is, kijk dan wat er wel kan 
- Stel de ambitie niet boven de mogelijkheden  

o Het doel is een duurzaam pand, niet een hogere certificaat score 
 


