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WAAROM DUURZAAM: HET EVENWICHT ONTBREEKT
De aarde moet 1,5 jaar herstellen van wat wij in 12 maanden aan grondstoffen gebruiken.
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WAAROM DUURZAAM: DE BRONNEN RAKEN UITGEPUT
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WAAROM DUURZAAM: DE AARDE WARMT OP
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DUURZAAMHEID: DE MAATSCHAPPIJ IS OM
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DUURZAAMHEID: ACTUELER DAN OOIT!
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ACHTERGROND DUURZAAMHEIDSPIRAMIDE
…TEN SLOTTE VERWOORD IN 8 CONCRETE THEMA’S
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DUURZAAMHEIDSPIRAMIDE HAZENBERG
ONS KADER VOOR VISIE, BELEID EN AANPAK
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ENERGIE
WAAROM THEMA ENERGIE?
De opwarming van de aarde, wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitstoot van
broeikasgassen als CO2 en heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van onze planeet. Van
de totale CO2-uitstoot in Nederland wordt ca. 35% veroorzaakt door gebouwen. Tegelijkertijd
is het besparingspotentieel enorm.

gezondheid & welzijn

Dat is de reden achter de maatschappelijke behoefte om gebouwen energiezuinig te maken.
De politiek heeft die behoefte inmiddels omgezet in keiharde ambities: een energieneutraal
gebouwde omgeving in 2050.

mobiliteit

Dat betekent een enorme opgave voor de 7 mln woningen en 1 mln overige gebouwen in
Nederland. Om deze ambitie te behalen, dienen er de komende 32 jaar namelijk gemiddeld
1.000 woningen per dag aangepakt te worden!
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ENERGIE
VISIE HAZENBERG
Hazenberg draagt bij aan het terugdringen van de uitstoot om zo de opwarming van de aarde
te beperken. Wij streven naar een organisatie, die energetisch duurzaam is in haar
productieproces, bedrijfsvoering en in haar projecten.
Hazenberg onderstreept het principe van de zogenaamde Trias Energetica (2.0):
1) bouwkundig optimaliseren;
2) installatietechnisch optimaliseren;
3) het benodigde restant duurzaam opwekken.
We investeren fors in kennis- en productontwikkeling en bouwen onze ervaring uit door
middel van uiteenlopende projecten.
Niet enkel de prestatie van onze gebouwen is van belang als het op energie aankomt.
Hazenberg heeft zelf ook een energiezuinige bedrijfsvoering en stuurt de bouwketen aan om
het hele productie- en bouwproces energiezuinig en zoveel mogelijk fossielvrij te laten zijn.

ENERGIE
INSPIRENDE VOORBEELDEN BIJ ONZE PROJECTEN
Bij diverse projecten bedachten we al slimme oplossingen voor het energievraagstuk:
- CO2-neutrale energieopwekking door palletketels bij Klooster Mariënbosch, Klooster Eikenburg
en het Geofort;
- slim energetisch ontwerp bij Klooster Mariënbosch: hoogwaardige thermische schil die niet aan
de gevel ligt waardoor verkeersruimtes onverwarmd blijven;
- ons SmartPack-concept: gasloos, energieneutraal en alle benodigde energie duurzaam
opgewekt;
- gasloze installatie bij St. Jozefpaviljoen Gouda: warmteopwekking door warmtepompsystemen
met gesloten collectieve broninstallatie;
- totaalpakket aan energiebesparende maatregelen bij St. Jozefpaviljoen Gouda;
- collectieve luchtwarmtepomp bij Herengracht Amsterdam;
KENNISDELERS ENERGIE

Meer weten over het thema energie in relatie tot duurzaamheid?
Bart Deetman en Jeroen van Eerdewijk vertellen je er graag meer over.
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MATERIALEN & CIRCULARITEIT
WAAROM THEMA MATERIALEN & CIRCULARITEIT?
Van oorsprong kenmerkt de bouw zich door een lineair systeem: grondstoffen worden
omgezet in producten die aan het eind van de levensduur worden vernietigd.

We realiseren ons sinds een aantal jaren echter dat de natuurlijke bronnen niet onuitputtelijk
zijn. Grondstoffen worden sneller gewonnen dan dat ze worden aangevuld door de natuur.
Doel van het circulaire systeem is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te
maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.
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Ofwel: in het circulaire systeem worden producten zó ontworpen dat ze aan het einde van
hun levenscyclus (grotendeels) kunnen worden hergebruikt.
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MATERIALEN EN CIRCULARITEIT
VISIE HAZENBERG

Hazenberg zet in op een circulaire bouwsector. Bij het toepassen van materialen denken
we voorbij de gebruiksduren van gebouwen.

Transformatie en herbestemming zijn zéér hoogwaardige vormen van circulariteit. We
zijn er van overtuigd dat een groot deel van de benodigde nieuwe gebouwen er al staat
en enkel getransformeerd hoeft te worden. We vinden het een sport om de kwaliteiten
van de bestaande bouwdelen daarbij maximaal te benutten.
De overstap naar 100% circulair materiaalgebruik gaat niet van het ene op het ander
moment. In stappen richten we ons daarom richting deze stip op de horizon. In diverse
pilotprojecten doen we ervaring op in circulair ontwerpen, inkopen en bouwen. We
gebruiken daarbij materialenpaspoorten als Madaster om de circulariteit inzichtelijk te
maken. Speerpunt is het op de markt brengen van een 100% circulaire conceptwoning
eind 2019!
Wij gaan van lineair naar circulair.
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MATERIALEN EN CIRCULARITEIT
INSPIRENDE VOORBEELDEN BIJ ONZE PROJECTEN
Bij diverse projecten bedachten we al slimme oplossingen inzake circulair materiaalgebruik:
- toepassing van vlasisolatie bij Herengracht;
- circulair materiaalgebruik conform BREEAM-WELL bij kantoor Synchroon Utrecht;
- hergebruik van veel bouwelementen / bouwmaterialen bij verbouwing Avans Statenlaan in
‘s-Hertogenbosch;
- demontabele gevel en dak bij het SmartPack-concept;
- 98% van ons totale houtverbruik is duurzaam gegroeid;
- reversibele inbouwpakketten bij veel van onze herbestemmingsprojecten;
- gebruikte bouwmaterialen als stenen en dakpannen bij restauratieprojecten.

KENNISDELERS MATERIALEN
Meer weten over het thema materialen in relatie tot duurzaamheid?
Mark Verhagen en Joost van der Aa vertellen je er graag meer over.
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KLIMAAT
WAAROM THEMA KLIMAAT?
Ons klimaat verandert. We krijgen te maken krijgen met meer extreme weersomstandigheden
zoals zwaardere regenbuien, langere periodes van droogte, hitte en hogere waterstanden.
Aanpassing, ofwel adaptatie aan klimaatverandering, is noodzakelijk om onze weerbaarheid
tegen deze verandering te vergroten. Dit heeft consequenties voor hoe wij onze leef- en
woongebieden inrichten.
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MAKERS VAN WAARDE

KLIMAAT
VISIE HAZENBERG
Als bouwer nemen we verantwoordelijkheid door een positieve bijdrage te leveren aan het
klimaat. Klimaatadaptatie is daarbij essentieel. Onze plannen bieden ruimte aan het
veranderende klimaat. Watermanagement en groenbuffers spelen een belangrijke rol in onze
planontwikkelingen. De gebouwen die we realiseren zijn bestand tegen weersextremen als
gevolg van klimaatverandering. Met als doel minder wateroverlast, minder nadelige gevolgen
van langdurige droogte en minder last van hittestress.

KLIMAAT
INSPIRENDE VOORBEELDEN BIJ ONZE PROJECTEN
Bij diverse projecten bedachten we al slimme oplossingen voor klimaatadaptatie:
- waterzuivering door helofytenfilter bij het Geofort;
- bergbezinkbasin in het Bastion Maria in ‘s-Hertogenbosch (buffer bij stortbuien);
- sedumdaken bij diverse projecten;
- wadi’s bij diverse projecten.
KENNISDELERS KLIMAAT
Meer weten over het thema klimaat in relatie tot duurzaamheid?
Ingeborg Verheijen vertelt je er graag meer over.
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FLORA & FAUNA
WAAROM THEMA FLORA & FAUNA?
Het aantal verschillende soorten planten en dieren in Nederland is de laatste 50 jaar met
50% afgenomen. Deze verschraling van de biodiversiteit komt met name door de verstoring
en vernietiging van leefgebieden van de planten en dieren.
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FLORA & FAUNA
VISIE HAZENBERG
Bouwen heeft een forse impact op flora en fauna. Hazenberg tracht bij het bouwen en
ontwikkelen de schade aan flora en fauna zoveel mogelijk te beperken.
Vroegtijdig worden beschermde planten en dieren in kaart gebracht en waar nodig
mitigerende maatregelen genomen. Waar mogelijk wordt van de gelegenheid gebruik
gemaakt om leefgebieden te verbeteren, bijvoorbeeld door het creëren van nieuwe
broedgelegenheden. Om zo projecten bij te laten dragen aan de vergroening van de
gebouwde omgeving en verrijking van de biodiversiteit.

FLORA & FAUNA
INSPIRENDE VOORBEELDEN BIJ ONZE PROJECTEN
Bij diverse projecten anticipeerden we al op een creatieve manier op de aanwezige flora en fauna:
- samen met schoolkinderen nestkasten voor gierzwaluwen timmeren bij de Petruskerk in Vught;
- ruim op tijd starten met jaarrond onderzoek bij veel projecten;
- inzet van onze vaste ecoloog Gert Hoogerwerf bij diverse projecten;
- transplantaties van muurdelen met beschermde planten;
- vleermuisbroedplaatsen bij het Groote Museum van Artis;
- uitplaatsingsproces van de steenmarter in Mariënbosch Nijmegen;
- samenwerking actiegroeperingen voor vleermuizen, gierzwaluwen, roofvogels, etc.
- speciale mortelrecepturen om goede groeiomstandigheden voor zeldzame planten te garanderen
(Moerputtenbrug, Stadsmuren Zaltbommel);
- meeschrijven aan het boek ‘De groene vestingmuren van ‘s-Hertogenbosch’.
KENNISDELERS FLORA & FAUNA
Meer weten over het thema in relatie tot duurzaamheid?
Arjan van de Pol vertelt je er graag meer over.
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MOBILITEIT
WAAROM THEMA MOBILITEIT?
De mobiliteit in ons land staat fors onder druk, Nederland loopt regelmatig vast en dat zorgt
voor veel ongemak en frustratie. Bovendien draagt het verkeer in belangrijke mate bij aan de
uitstoot van CO2.
Als bouwsector zijn we verantwoordelijk voor 25% van het weggebruik.

gezondheid & welzijn
veiligheid
samenwerking
mobiliteit
flora & fauna
klimaat
materialen & circulariteit
energie

MAKERS VAN WAARDE

MOBILITEIT
VISIE HAZENBERG

Hazenberg gaat actief op zoek naar een duurzame mobiliteit die veilig, comfortabel en
minder belastend is voor het milieu. Wij streven naar minder vervoersbewegingen tijdens de
bouw, werken waar mogelijk met lokale of regionale partijen en zetten in op gecombineerde
vrachten om de ‘mobiliteitsimpact’ te beperken.
Ook bij de ontwikkeling van bouwprojecten richten we de mobiliteit zo optimaal mogelijk in.
Bij het ontwerp van een gebied of een plan houden we rekening met de bereikbaarheid via
openbaar vervoer. Ook worden alternatieve vormen van vervoer als deelauto’s en dergelijke
opgenomen in de ontwerpen.
Onze eigen mobiliteit richten we zo efficiënt mogelijk in, door rekening te houden met de
vestigingsplaats van onze kantoren, de woonplaats van nieuwe medewerkers en het
carpoolen richting de bouwplaats. We zetten we in op elektrisch rijden: momenteel is al 25%
van onze nieuwe auto’s elektrisch en in 2025 ons hele wagenpark!

MOBILITEIT
INSPIRENDE VOORBEELDEN BINNEN ONZE ORGANISATIE
Op diverse fronten werken we aan het optimaliseren van onze mobiliteit:
- we zetten we in op elektrisch rijden: momenteel is al 25% van onze nieuwe auto’s elektrisch
en in 2025 ons hele wagenpark;
- pilots met flexibele mobiliteitsconcepten voor onze medewerkers;
- vestiging Amsterdam / medewerkers woonachtig in de Randstad om reisafstanden te
verminderen;
- elektrische scooters om druk verkeer in de Bossche binnenstad te ontlasten;
- gebruik van een ‘hub’ voor gecombineerde leveringen naar de bouwplaats bij de
Herengracht (verzamelplaats bij leverancier).
KENNISDELERS MOBILITEIT
Meer weten over het thema in relatie tot duurzaamheid?
Antoine van Dongen en Thomas Lucieer vertellen je er graag meer over.
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SAMENWERKING
WAAROM THEMA SAMENWERKING?
Maatschappelijke en technische ontwikkelingen gaan snel en onze ambitie om inspirerende,
duurzame en economisch haalbare projecten te ontwikkelen en te bouwen is fors. Hechte
samenwerking met onze stakeholders is essentieel voor de beste processen, producten en
prestaties.
Alleen ga je snel, samen kom je verder!
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MAKERS VAN WAARDE

SAMENWERKING
VISIE HAZENBERG
We geloven in open samenwerking die gebaseerd is op commitment en vertrouwen.
Door mensen en partijen met elkaar te verbinden en samenwerking te bevorderen,
stimuleren we kennisontwikkeling en innovaties in het bouwproces.
Op onderdelen kiezen we gericht voor projectoverstijgende samenwerking. Door de
keten te integreren, door processen LEAN in te richten en door focus op waardecreatie
worden onze gebouwen beter en duurzamer en zijn ze sneller klaar. Bovendien wordt de
samenwerking voor de betrokkenen leuker, wat als een vliegwiel kan werken en de
teamprestatie versterkt!

MAKERS VAN WAARDE

SAMENWERKING
INSPIRENDE VOORBEELDEN BIJ ONZE PROJECTEN
Enkele mooie voorbeelden van een hedendaagse manier van samenwerken:
- de opzet van ons flexibele kantoor in Vught waar ontmoeten en samenwerken centraal staat,
ook met externe partijen;
- de toepassing van LEAN bij veel projecten;
- de vele daily en weekly stands door het hele bedrijf heen;
- werken met vaste ketenpartners, bijvoorbeeld bij de conceptwoningen, SmartPack, flexibele
werkomgevingen, etc.
- kick-off-sessies op de hei bij de start van een nieuw project;
- werken volgens het One-Room-Concept;
- het ‘grensoverschrijdend samenwerken’ binnen OZIVE;
- ontbijtsessies met vaste onderaannemers op de veiligheidsdag.
KENNISDELERS SAMENWERKING
Meer weten over het thema samenwerking in relatie tot duurzaamheid?
Gerko Koenen vertelt je er graag meer over.
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VEILIGHEID
WAAROM THEMA VEILIGHEID?
Bouwen betekent per definitie werken met veiligheidsrisco’s. Er worden tijdelijke
productielocaties ingericht, er vindt intensief materiaaltransport plaats, er wordt gewerkt op
hoogte en vaak ook nog in een druk bewoond en gebruikt gebied.
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MAKERS VAN WAARDE

VEILIGHEID
VISIE HAZENBERG
Bij het bouwen staat veiligheid op 1. Onze aanpak en aandacht is gericht op het voorkomen
van ongevallen: ieder ongeval is er een te veel!

De basis onder onze aanpak is ons veiligheidssysteem dat gecertificeerd is volgens VCA**.
Daarnaast is een goed veiligheidsbesef en een passende houding en gedrag van alle
betrokkenen van groot belang. Op deze laatste aspecten sturen we intensief, niet alleen
binnen onze eigen teams maar ook in samenwerking met onze onderaannemers.
Om ons integraal veiligheidsniveau nog meer volwassen te maken, streven we ernaar om
half 2019 het certificaat Veiligheidsladder niveau 3 te behalen.

MAKERS VAN WAARDE

VEILIGHEID
INSPIRENDE VOORBEELDEN
Op veel manieren werken we al aan het continu verbeteren van de veiligheid. Voorbeelden
daarvan zijn:
- de veiligheidsman van de week;
- de veiligheidsscheurkalender;
- onze jaarlijkse veiligheidsdag;
- de veiligheidsapp;
- leren van de kaart;
- het veiligheidsontbijt op ons kantoor met de directies van de vaste onderaannemers;
- de werkplekinspecties door leidinggevenden;
- ons streven om het bedrijf half 2019 te certificeren voor de Veiligheidsladder niveau 3.
KENNISDELERS VEILIGHEID
Meer weten over het thema veiligheid?
Anne Hutten vertelt je er graag meer over.

Duurzaamheidspiramide | 23 november 2018 | Pagina 31

GEZONDHEID & WELZIJN
WAAROM THEMA GEZONDHEID & WELZIJN?
Een gezond en gelukkig leven is het grootste goed voor iedereen.
De kwaliteit van de woon- en werksituatie van mensen is van grote invloed
op hun gezondheid en geluk.
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GEZONDHEID & WELZIJN
VISIE HAZENBERG
Wij ontwikkelen en bouwen plekken waar mensen zich prettig voelen.
Een omgeving waar mensen fijn kunnen wonen, leren, werken of ontmoeten.

Hazenberg streeft ernaar de meest aantrekkelijke werkgever in de regio te zijn. Binnen het
bedrijf sturen we actief op de betrokkenheid en gezondheid van medewerkers.
Zelfstandigheid in functioneren, ruimte voor ontwikkeling, een inspirerende werkomgeving,
een open bedrijfscultuur en aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn
belangrijke pijlers onder dit beleid. Door het periodiek uitvoeren van Engagement Scans
meten we de medewerkersbetrokkenheid en sturen we op verbetering ervan.

MAKERS VAN WAARDE

GEZONDHEID & WELZIJN
INSPIRENDE VOORBEELDEN
Op veel plaatsen in het bedrijf werken we aan het stimuleren van de gezondheid en welzijn:
- de inspirerende woonomgevingen die we ontwikkelen voor consumenten, bijvoorbeeld bij
De Lakfabriek, Warandapoort, Kapel Glorieux, Céravie, et cetera;
- de speciaal op doelgroep ouderen afgestemde woongebouwen als Klooster Rosmalen,
St. Jozefpaviljoen Gouda, et cetera;
- SmartPack-aanpak waarbij de bewoners het huis niet uit hoeven;
- het streven van Hazenberg om de meest aantrekkelijke werkgever te zijn;
- het stimuleren van Persoonlijke Ontwikkeling van de medewerkers;
- het idee om een ‘Nico de Bont School’ op te richten;
- de diverse bedrijfsportclubjes (wielrennen, hardlopen, bergwandeling, skiën, etc.)
- fruit op de werkplek.
KENNISDELERS GEZONDHEID & WELZIJN
Meer weten over het thema gezondheid en welzijn in relatie tot duurzaamheid?
Iris van Uden en Vincent Balsters vertellen je er graag meer over.
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REFERENTIEPROJECTEN
DUURZAAMHEIDSPIRAMIDE
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KLOOSTER MARIËNBOSCH NIJMEGEN
HERBESTEMMING NAAR 347 STUDENTENWONINGEN

Bijzonderheden
Bij het ontwerpen is rekening gehouden met een hoge mate van
toekomstbestendigheid. Er zijn in de draagstructuur slimme keuzes
gemaakt. Hierdoor blijft het voor toekomstige gebruikers mogelijk om de
indeling, uitstraling en bestemming te wijzigen. Er is gekozen voor een
flexibel inbouwpakket waardoor het eenvoudig te verwijderen is en er
geen blijvende grote schade achterblijft. Tevens is er voor gekozen om
geen grote ingrepen te doen die niet reversibel zijn.

Facts & Figures
Opdrachtgever:
Architect:
Oplevering:
Totale investering:
Contractvorm:

SSHN Nijmegen, Mooiland Vastgoed
Harmonische Architectuur, Voorstonden
voorjaar 2015
ca. € 30 mln.
eigen ontwikkeling

KLOOSTER MARIËNBOSCH NIJMEGEN
TOEKOMSTBESTENDIGE MAATREGELEN
Duurzaamheid
▪ Lage EPC van 0,3, Energielabel A, GPR-score 7,8
▪ Slim energetisch ontwerp: hoogwaardige thermische schil ligt
niet per definitie aan de gevel en verkeersruimtes blijven
onverwarmd.
▪ Opwekking: CO2 neutraal met hout gestookte installatie voor
warmtelevering
▪ Herbestemming klooster (toevoeging nieuwe vleugel)
▪ Gebruik gemaakt van over dimensionering bestaande
constructie; hierdoor minder staal nodig

▪ Vanaf dag 1 ecoloog betrokken, contact met lokale
belangengroepen
▪ Mitigerende maatregelen getroffen voor slechtvalk, vliegend
hert, vleermuis, hazelworm en steenmarter
▪ Complex natuurlijk ingebed en groenaanzicht is behouden
▪ Werkplekken in de bouwkeet voor bouwteam, voorkomt
onnodig op-en-neer rijden

▪ Gunstige zonering en situering van ruimtes,
comfortabel binnenklimaat
▪ Flexibel ontwerp: het blijft voor toekomstige
gebruikers mogelijk om de indeling, uitstraling
en bestemming te wijzigen.

▪ Volledig transparant in overleg met
eigenaar/gebruiker/ontwikkelaar
▪ Door Nico de Bont volledig risicodragend ontwikkeld

Duurzaamheidspiramide | 23 november 2018 | Pagina 37

SLIM MODULAIR SMARTPACK
VERDUURZAMING WONINGEN SOMMELSDIJK
Bijzonderheden
▪ SmartPack is een slimme, reversibele en modulaire oplossing voor
energieneutraal renoveren.
▪ Verduurzaming door toevoeging modulaire buitenschil en een transformatie
naar fossielvrije installaties met een dak met zonnepanelen
▪ Gefaseerd van gas naar gasloos, modulair naar EPV of in één keer naar NOM.

Facts & Figures
Opdrachtgever: Fides Wonen
Architect:
De Loods Architecten
Looptijd:
november 2017 – januari 2018
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SLIM MODULAIR SMARTPACK
VERDUURZAMING WONINGEN SOMMELSDIJK
Duurzaamheid
▪ gasloos en energie neutraal
▪ hoogst haalbare norm op het gebied van energetische renovatie
bestaande woningbouw (NOM-keur 1.0)
▪ hoogste EPV eisen, alle benodigde energie volledig duurzaam
opgewekt.
▪ levensduurverlenging door hoogwaardige renovatie
▪ geen sloop dus behoud bestaande CO2 opslag
▪ Modulaire & reversibele renovatie: dak en gevel zijn demontabel na
einde levensduur
▪
▪
▪
▪

ecologisch werkprotocol opgezet
ecoloog vanaf de start betrokken
mitigerende maatregelen getroffen
geïntegreerde nestkasten ontworpen voor gierzwaluwen,
huismussen en vleermuizen

▪ Woongenot en comfort door goed geïsoleerde en
tochtvrije woning
▪ NOM woning voor sociale huurder
▪ levensloopbestendige woning
▪ bewoners kunnen gedurende realisatie in hun woning
blijven

▪
▪
▪
▪
▪

vast team van ketenpartners
lean proces, met duidelijk verwachtingsmanagent
samenwerken door inbrengen van waarden & transparantie
waardevermeerdering vastgoed door esthetische upgrade
toekomstbestendigheid wijk; door behoud sociale structuur
bewoners blijven in hun huis tijdens de werkzaamheden
▪ toekomstbestendigheid; door levensduurverlenging van 40 jaar met
reversibele transformatie
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KAPEL GLORIEUX VUGHT
HERBESTEMMING NAAR 6 LUXE APPARTEMENTEN
Bijzonderheden
▪ Behoud cultuur historische waarde door transformatie
naar woningen
▪ Casco restauratie met eigentijdse inbouw
▪ Laatste fase van herontwikkeling voormalige
Meisjespatronaat ‘Mariaoord’

Facts & Figures
Opdrachtgever: Eigen ontwikkeling Nico de Bont | Vrijborg
Architect:
Woudstra Architecten
Oplevering:
Medio 2019
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KAPEL GLORIEUX VUGHT
HERBESTEMMING NAAR 6 LUXE APPARTEMENTEN
Duurzaamheid
▪ verduurzaming thermische schil: verhoging comfort en
verlaging energie rekening
▪ Beperken transportbewegingen, lokale materieeldienst
▪ minimale reisafstand, lokaal project
▪ slim gebruik gemaakt van bestaande materialen (hergebruik
stenen)
▪ hergebruik glas en lood in de vorm van kunstobject in de hal

▪ behoud vleermuizen verblijfsplaatsen vleermuizen
gehandhaafd of hersteld
▪ waardevolle samenwerking Hazenberg en Nico de Bont
▪ behoud cultuur historische waarde
▪ Waarde creatie door revitalisering vastgoed

▪ woongenot: park landschap in eren hersteld
▪ comfortabel wonen; door verduurzaming kapel (isolatie,
ventilatie, daglicht)
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AVANS HOGESCHOOL, STATENLAAN
TRANSFORMATIE TOT ONDERWIJSLOCATIE

Bijzonderheden
▪ Voormalig kantoor getransformeerd naar onderwijslocatie praktijkgericht HBO–
600 studenten
▪ Hergebruik van componenten uit bestaande situatie zorgt voor een besparing
van €150.000,▪ Korte uitvoeringsduur (12 weken)

Facts & Figures
Opdrachtgever:
Architect:
Aanneemsom:
Oplevering:

Avans Hogeschool
Rienks Architecten
€ 2.821.000,=
September 2018
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AVANS HOGESCHOOL, STATENLAAN
TRANSFORMATIE TOT ONDERWIJSLOCATIE
Duurzaamheid
▪ Hergebruik installaties met garantie, door controle componenten
▪ Project is gegund op basis van onderscheidend vermogen op Circulariteit
▪ Behoud van materialen (CO2 uitstoot) vanwege hergebruik vastgoed
▪ Behoud grondstoffen en financiële meerwaarde (= besparing) door hergebruik
volgende componenten;
▪ €36.500,- handhaven tegelwerk sanitaire ruimte
▪ €6.900,- hergebruik sanitair
▪ €24.000,- hergebruik verlichtingsarmaturen
▪ €16.000,- hergebruik systeemwanden
▪ €34.400, - convectoren niet spuiten maar schoonmaken
▪ €14.000,- door handhaven CV ruimte en omleggen vluchtroute
▪ €2300,- hergebruik patchkast
▪ €0, - hergebruik systeemplafond
▪ Overige materialen & componenten uit bestaand zijn gedemonteerd en door
sloper voor hergebruik aangeboden.
▪ Hergebruik van componenten uit bestaande situatie zorgt voor een besparing
van €150.000,-

▪ Door goede samenwerking met opdrachtgever
hebben we een zeer hoge circulaire ambitie
weten te realiseren
▪ Door goede samenwerking installateur bestaande
installaties en verlichtingsarmaturen kunnen
hergebruiken.
▪ Door goede samenwerking sloper overige
materialen en componenten uit pand op
verantwoorde wijze op andere locatie hergebruikt
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SINT JOZEFPAVILJOEN GOUDA
TRANSFORMATIE NAAR 32 LUXE WOONZORGAPPARTEMENTEN

Facts & Figures
Opdrachtgever: Domus Magnus
Architect:
KAW Architecten
Looptijd:
start augustus 2018 – eind 2019
Aanneemsom: ca. 5,6 miljoen

Bijzonderheden
▪ Verduurzaming en herbestemming gemeentelijk monument
▪ Gasloze installatie, warmteopwekking middels
warmtepompsystemen met gesloten collectieve broninstallatie
▪ Reversibel inbouwpakket waardoor het eenvoudig te verwijderen is
en er geen blijvende schade ontstaat.

Duurzaamheidspiramide | 23 november 2018 | Pagina 44

SINT JOZEFPAVILJOEN GOUDA
HERBESTEMMING NAAR 32 LUXE WOONZORGAPPARTEMENTEN
Duurzaamheid
▪ Gasloos door collectieve bodem warmtepomp
▪ Energiebesparing door:
▪ verbetering schil (gevel en dak Rc6)
▪ verbetering houten kozijnen met HR++ beglazing
▪ hergebruik restwarmte douche tbv voorverwarming
tapwater
▪ toepassing LED verlichting
▪ Behoud van materialen (CO2 uitstoot) vanwege hergebruik
monument
▪ reversibel inbouwpakket
▪ hergebruik dakpannen en natuursteen uit te slopen vleugel
toegepast in hoofdgebouw
▪ overige materialen vleugel hergebruikt op andere locatie
▪ FSC hout

• fijne langdurige project overstijgende samenwerking met opdrachtgever &
installateurs;
• werkt kostprijs verlagend,
• zorgt voor tijdswinst,
• borgen kennis & kwaliteit
• werkt innovatie verhogend

▪ Reisafstanden en CO2 uitstoot beperken door:
▪ inzetten regionaal personeel
▪ lokale materieel dienst
▪ lokaal kraanbedrijf
▪ werkplekken op de bouw

• volledige afstemming gebouw op mobiliteit en veiligheidsbehoeften van
ouderen
• comfort verhoging door maximalisatie daglicht, isolatie, hoge luchtkwaliteit
(wtw box) en biodynamische verlichting
• comfortabele badkamer toepassen stralingspaneel & vochtsensoren
• elektrische palletwagen binnen om transporten te verlichten
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HERENGRACHT 410 – 412 AMSTERDAM
HERBESTEMMING NAAR 28 WOONZORGAPPARTEMENTEN

Facts & Figures
Opdrachtgever: Monumental Properties
Exploitatie:
Domus Magnus
Architect:
André van Stigt
Oplevering:
december 2017
Aanneemsom: ca. € 5 mln.

Bijzonderheden
▪
▪
▪
▪
▪

Restauratie gevels, daken en casco
Gasloos met luchtwarmtepomp
Label E naar Label A
Sedumdaken
Slimme binnenstedelijke logistiek
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HERENGRACHT 410 – 412 AMSTERDAM
HERBESTEMMING NAAR 28 WOONZORGAPPARTEMENTEN
Duurzaamheid
▪
▪
▪
▪
▪
▪

energielabel G naar label A
na-isolatie van gevels, vloeren en daken
ramen voorzien van enkel gelaagde achterzet beglazing
glaskappen vervangen door HR++ en zonwerend glas.
gasloos door luchtwarmtepomp icm vloerverwarming
LED verlichting

▪ gebruik vlas voor isolatie
▪ toepassing sedumdaken

▪ carpoolen werknemers reizen samen
▪ gebruik van een 'hub' voor gecombineerde leveringen
(verzamelpunt bij leverancier)
▪ project overstijgende samenwerking met E-& W- installateur
architect en schilder
▪ comfort bewoners; vloerverwarming en –koeling
▪ gezondheid werknemers; lossen met autolaadkraan per
verdieping, gebruik mobilteits-HUB
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