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Planboek Heerhugowaard De Vaandel

1. Duurzaamheid
Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit hedendaagse
ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de Vaandel geldt dat in het bijzonder,
gezien de lange looptijd en het grote oppervlak dat gemoeid is
met deze ontwikkeling. Anders gezegd: Er is veel winst te behalen.
Geconstateerd moet worden dat een groot deel van de winst te
behalen is door intelligente keuzes en investeringen op kavelniveau.
De grootste energie- en materiaalverbruik vindt plaats als gevolg
van de processen die zich hier afspelen. Voor een deel wordt
aandacht voor energieverbruik en duurzaamheid afgedwongen door
aangescherpte wet- en regelgeving. Om een hoger niveau te bereiken
dan wettelijk vereist, zal de individuele ondernemer gestimuleerd en
geïnspireerd moeten worden. Dit is te verkiezen boven een opgelegde
ambitie, aangezien dit aspirant kopers naar alle waarschijnlijkheid
afschrikt en doet besluiten zich elders te vestigen. Dat is commercieel
niet gewenst, maar levert per saldo ook geen milieuwinst op.
Met het oog op de looptijd, maar ook gezien de noodzaak om
economisch overwegingen te betrekken bij investeringen in duurzame
oplossingen, is voor de Vaandel gekozen voor de klimmende
ambitie. Dat wil zeggen dat de voorwaardes die verbonden zijn aan
vestiging op het bedrijventerrein gekoppeld zijn aan de stand van de
technologische ontwikkeling. Het uitgangspunt is dat de Vaandel niet
op de muziek vooruitloopt, maar er wel ten allen tijde sprake is van
een gezonde ambitie, die bijdraagt aan het imago van de Vaandel als
eigentijds bedrijventerrein. Periodiek of per ontwikkelingsfase zal door
de gemeente vastgesteld worden welke voorwaarden er vanuit deze
klimmende ambitie gesteld worden aan ondernemers die zich wensen
te vestigen. De gemeente heeft daarnaast een voorbeeldfunctie die tot
uitdrukking komt in de eigen investeringen. Ook kan zij veel bereiken
door ondernemers voor te lichten en waar mogelijk met gerichte
maatregelen te stimuleren. Door een park-managementsysteem op
te zetten kan de gerealiseerde kwaliteit worden gehandhaafd en is er
tegelijkertijd een duidelijk loket voor ondernemers.

In het stedenbouwkundig ontwerp is duurzaamheid in brede
zin opgepakt door een toekomstbestendig plan te ontwikkelen.
Specifieke aandacht is besteed aan een casco van groen en water,
wat heeft geresulteerd in robuuste ecologische verbindingen een
royale hoeveelheid oppervlaktewater. Waar mogelijk zijn natuurlijke
oevers toegepast, zodat de kwaliteit van het water in het gebied wordt
verbeterd. Een duurzame inzet is ook de investering in aantrekkelijke
fietsverbindingen, die het gebruik van de fiets voor het woonwerkverkeer stimuleren. De aandacht voor de voetganger en de
aanleg van voetpaden dragen bij aan een prettige werkomgeving en
zetten aan tot ontspaninning en lichaamsbeweging tijdens pauzes.
Met de aanleg van zoveel mogelijk groen is in de inrichting van de
openbare ruimte gepoogd uitdrukking te geven aan deze duurzame
inzet. Bij de materiaalkeuze zal deze inzet worden voortgezet. De
voortrekkersrol van de gemeente in de klimmende ambitie komt tot
uitdrukking in de keuze voor LED verlichting.
Voorbeelden van duurzame maatregelen op kavelniveau komen terug
in het beeldkwaliteitplan voor de architectuur, elders in dit boek.
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Inspiratiekaart duurzaamheid gebouwen
energie (isolatie/opwekking/ventilatie)

omgeving (water/ﬂora/fauna)

verlichting

hemelwater

afvalscheiding en preventie

all electric

vegetatie dak/gevel

duurzaam materiaalgebruik

zonne energie

nestkastjes

verwijderbare reclame

- zonnecellen / zonnecollectoren

-vogels / vleermuizen

-vogels / vleermuizen

daglichttoetreding

intensief ruimtegebruik

ﬂexibel

- grote ramen / atria / sheddak

-stapelen / parkeren onder volume

- constructie / gevel

- led / energiezuinig / aanwezigheidssensoren

- wel gas als nodig voor bedrijfsproces

- opvang vanaf gebouw / hergebruiik

warmte uitwisseling
- WKO / uitwisseling omgeving

zonwering
- lamellen / luiken / pergola’s

isolatie

- gevel / ramen / tochtsluizen

ventilatie

- natuurlijk / warmteterugwinning

verwarming
- vloer- wandverwarming / betonkernactivering

windenergie
- turbine op dak
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hergebruik
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- gebruik van restwarmte / materialen

- niet uitwasbaar / hergebruikt / recyclebaar

2. Duurzaamheid op de kavel
Ten aanzien van de duurzaamheid zijn een aantal criteria geformuleerd
waaraan de bouwwerken op de Vaandel moeten voldoen. Deze
zullen conform de klimmende ambitie periodiek of per fase worden
geëvalueerd en vastgesteld.

verplichte maatregelen
duurzaamheid kavel
Het gebouwvolume dient:
-- een duurzame uitstraling te hebben 					
(samenspel bebouwing en openbare ruimte)
-- een geschikt dak te hebben voor het (in de toekomst) 		
plaatsen van zonnecollectoren en/of zonnepanelen
-- het hemelwater op te kunnen vangen en/of vast te houden,
bv. door het toepassen van sedumdaken
-- een GPR score hebben van min. 7 te behalen
-- gebouwd te zijn uit duurzame materialen 				
(bij voorkeur met met een erkend keurmerk)
-- verwarming van het gebouw m.b.v. WKO en warmtepomp1 		
(eventueel met aanvullende warmtegenerator)
-- een optimale energiebalans te hebben volgens de trias energetica
Reclame dient:
-- verwijderbaar te zijn
1

een optimaal geisoleerde schil en goede kierdichting is van belang om het
energiegebruik tot een minimum te beperken en WKO tot een succes te maken. Hierover
moeten goede afspraken worden gemaakt met de aannemer. Daarnaast dient het
gebouw voor oplevering getest te worden op luchtdichtheid.

toetsingsmiddelen
-- EPC
-- warmtebalans/capaciteitsberekening van de 				
energiebehoefte in het gebouw
-- GPR
-- CO2 emissieneutraal
-- BREEAM (Dutch Green Building Council)
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2.1 Sterk bedrijf - Gorredijk
Architectenbureau Sluijmer en van Leeuwen

Uitgeverij, galerie, groothandel, winkel
genomineerd voor gebouw van het jaar 2009

1.
2.
3.
4.
5.

WKO installatie
Vloerverwarming (gereguleerd per bedrijfsfunctie)
Glasvakken teruggeplaatst in gevel om koellast te verminderen
Optimale daglichttoetreding d.m.v. lichtstraten in het dak
Flexibele ruimtes, verplaatsbare compartimentscheiding

Het Sterk bedrijf is een gebouw voor verschillende gebruikers. Het
gebouw is zo ontworpen dat de vorm en materialisatie een relatie aan
gaan met het Friese landschap. Op deze wijze geeft het gebouw, in
tegenstelling tot de standaard rechthoekige platte doos, terug aan de
omgeving.

8

Reeds in een vroeg stadium zijn energiebewuste maatregelen in
het gebouw geïntroduceerd. Het gebouw wordt zowel verwarmd
als gekoeld door middel van energieopslag in de bodem (met
een bron en een warmtepomp). Alle vloeren zijn voorzien van een
vloerverwarmingssysteem. Naar gelang de gebruiksfunctie (magazijn/
winkel/kantoor) kan de temperatuur worden gereguleerd. Dit levert
een enorme energiebesparing op t.o.v. een traditioneel verwarmd
bedrijfsgebouw.
De cortenstalen gevel speelt een belangrijke rol in de architectuur
en de energiehuishouding. Grote glasvlakken zijn teruggeplaatst
in de gevel om oververhitting, en daarmee overmatige koeling,
te voorkomen. Extra daglicht wordt binnengehaald d.m.v.
lichtstraten in het dak gericht op het noorden. Daarnaast zijn de
compartimentscheidingen in het gebouw te verplaatsen en is het
gebouw hiermee toegerust om andere toekomstige gebruikers te
huisvesten.
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http://www.jongearchitecten.nl/prijsvraag/picture.php?prijsvraag_name=prijsvraag12&id=1462&num=3
[18-7-2011 12:31:54]
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2.2 Delftech - Delft
Hubert-Jan Henket Architecten

Kantoorgebouw

gebouwd volgens het IFD principe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Natuurlijke ventilatie
(met warmteterugwinning)
2de huidgevel voor koeling/verwarming
Hoogwaardige isolatie
Verlichting met aanwezigheidsschakelaars
Demontabele flexibele draagconstructie met uitwisselbare
geveldelen
Optimale daglichttoetreding d.m.v. atrium en sheddak
Zonwering in de 2de huidgevel t.v.v. een hoge koellast
Intensief meervoudig ruimtegebruik door parkeren onder
volume

Het Delftech kantoorgebouw huisvest twee bedrijven. Het gebouw
is een experiment ten aanzien van industrieel, flexibel, demontabel
bouwen (IFD) en heeft een strak modulair systeem, met uitwisselbare
gevelelementen en een geheel demontabele draagconstructie van
prefab betonelementen.
Het gebouw heeft als energieconcept de verschuiving van de
warmtebehoefte in de winterperiode naar een koelbehoefte in het
zomerseizoen. De dubbele gevel speelt een belangrijke rol in de
regulering van de warmte- en koelbehoefte. De warmtebehoefte wordt
teruggedrongen door het gebouw goed te isoleren, de gebouwschil
luchtdicht te maken en de warmte uit de afgevoerde ventilatielucht
terug te winnen. De koelbehoefte wordt vervolgens geminimaliseerd
met behulp van ventilatie- en zonweringstrategieën. De resterende
koelbehoefte wordt gedekt door het gebruik van PV-cellen.
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2.3 Schuurman - Alkmaar
Bekkering Adams Architecten

Showroom, magazijn, kantoor
specifieke aandacht voor daglichttoetreding
1.
2.
3.
4.
5.

WKO installatie
Betonkernactivering
Bewegingsgeactiveerde daglichtafhankelijke verlichting
(philips pilot project)
Optimale daglichttoetreding door oriëntatie ramen en patio
Flexibele ruimtes

Het nieuwe hoofdkantoor van de Schuurman Groep presenteert zich
als een autonoom alzijdig object in het landschap waarbij elke zijde
zijn specifieke kenmerken en uitstraling heeft. De gevel is opgebouwd
uit verticale stroken die in de breedte varieren. Op twee hoekpunten
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is de gevel opgetild om plaats te bieden aan geheel glazen puien
voor de showroom en receptie. Het gebouw heeft een eenvoudige
en doelmatige opzet met een bedrijfgedeelte van 12 meter hoog en
een kantoren zone van drie lagen. Dwars door het gebouw steekt
een patiotuin waardoor alle ruimtes daglicht krijgen en bijzondere
doorzichten tussen het kantoor via de tuin en het bedrijfgedeelte
tot stand worden gebracht. In het gebouw zijn diverse duurzame
oplossingen toegepast, zoals betonkernactivering, warmtekoude
opslag, energiezuinige lampen en beheerssysteem dat als pilotproject van Philips is uitgevoerd.
Het gebouw is een goed voorbeeld van hoe daglicht kan worden
ingezet ten behoeve van aanzienlijke energiebesparing en een prettig
werkklimaat. In utiliteitsgebouwen gaat ongeveer 22% van de energie
op aan verlichting. Bij de huidige stand van de techniek kan hier
gemakkelijk 30-60% op bespaard worden.
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2.4 TNT distributiecentrum - Veenendaal
Artec Architecten

Kantoor en distributiehall

CO2 emissievrij / platinum status LEED-systeem (AGBC)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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WKO installatie
Gevelmateriaal van herbruikbaar hout
Pergola en houten zonwering t.v.v. hoge koellast
Hergebruik water vanaf gebouw voor spoelen toilet
Flexibele dubbelhoge distributiehal
PV cellen op het dak
Optimale daglichttoetreding d.m.v. sheddak
Toepassing hergebruikt materiaal voor isolatie (sandwich
panelen uit de koel- vriescellenbouw) & extra isolerend glas

Het TNT distributiecentrum is een proefproject van het TNT
programma Planet Me met als doel dat alle nieuwe distributiecentra
verduurzaamd gaan worden. Het is het eerste distributiecentrum wat
CO2 emissievrij is. Daarnaast heeft het gebouw volgens het LEEDsysteem van de Amerikaanse Green Building Council de Platinum
status, de hoogst haalbare certificatie.
Er zijn een aantal visuele duurzaamheidsmiddelen toegepast zoals
herbruikbaar hout in de gevel, een grote pergola en houten luiken die
dienst doen als zonwering en een waterbakken naast de ingang welke
het spoelwater voor de toiletten levert.
Daarnaast is er veel aandacht besteed aan daglichttoetreding door
een sheddak en veel ramen in de distributiehal. De dubbelhoge
distributiehal vergroot ook de huisvestingsmogelijkheden voor
eventuele andere bedrijven in de toekomst.
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2.5 Rijkswaterstaat - Terneuzen
opMAAT architectuur stedenbouw onderzoek advies

Kantoor

meest duurzame kantoor gebouw sinds 2000 (volgens Greencalc)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

16

Warmtepomp onttrekt warmte uit kanaal
Gevelmateriaal van hergebruikt afval
(gebruik van gerecycled / natuurlijke materiaal)
Natuurlijke ventilatie
(luchtroosters in de gevel, atrium, schoorsteen)
Afvalwaterwaterzuivering d.m.v. helofytenfilter
(water wordt hergebruikt voor toilet)
Vloer en wandverwarming
PV cellen & zonnecollectoren op het dak
Zonnecellen functioneren als zonwering t.v.v. hoge koellast
Mos-sedum dak

Het Rijkswaterstaatskantoor in Terneuzen is al sinds de oplevering in
2000 het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland volgens
Greencalc. Het heeft een driehoeksvorm met in het midden een
atrium. Voor de materialisatie is gebruik gemaakt van veel hergebruikt
afvalmateriaal van Rijkswaterstaat zelf. Zoals bijvoorbeeld oude
verzaagde meerpalen voor o.a. de gevelbekleding.
Het gebouw wordt natuurlijk geventileerd met verse lucht die
binnenstroomt via roosters in de gevel en via het atrium door de
schoorsteen naar buiten stroomt. Een warmtepomp die warmte
aan het kanaalwater onttrekt, zorgt voor de verwarming van het
gebouw d.m.v. vloer- en wandverwarming. Daarnaast zijn PV cellen
en zonnecollectoren toegepast welke tevens als zonwering dienen.
Het gebouw heeft een eigen afvalwaterbehandeling d.m.v. een
helofytenfilter. Door het aanbrengen van een mos-sedum dak en het
minimaliseren van de verharding wordt het regenwater gebufferd of
geïnfiltreerd waardoor een rioolaansluiting niet nodig was.
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2.6 Bureau Paul de Ruiter - Amsterdam
Paul de Ruiter Architecten

Kantoor

gecreëerd. De oude staalwerkplaats is getransformeerd tot een
transparant, flexibel en duurzaam bedrijfsverzamelgebouw.

1.
2.
3.
4.
5.

De twee dragende muren en de dakconstructie van de werkplaats
zijn behouden. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecyceld
materiaal en ook het meubilair is gerecycled volgens het Cradle tot
Cradle principe. Het heeft twee verdiepingen en is georganiseerd
rondom een atrium. Het atrium zorgt samen met de glazen gevels
voor voldoende daglichttoetreding, maar ook voor ventilatie. De lucht
daalt via het atrium het gebouw in, stroomt door de ruimten en verlaat
via de openingen in de gevel het gebouw.

renovatie oude staalwerkplaats

6.

WKO installatie
Gebruik van gerecyclede materialen
Natuurlijke ventilatie m.b.v. atrium
Vloerverwarming
Optimale daglichttoetreding
(door atrium en glazen gevel)
Beweegbare schermen als zonwering
(en inbraakpreventie)

De architect Paul de Ruiter spant zich in voor ‘groene’ architectuur.
Ook voor zijn eigen bureau heeft hij een duurzame kantoorruimte
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Het meest cruciale onderdeel van het energiebesparende programma
van het gebouw is de verwarming en koeling van het gebouw. De
temperatuur in het gebouw wordt gereguleerd via installaties in de
vloer, gekoppeld aan warmtekoude opslag in de bodem.
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Menukaart duurzame bedrijfsgebouwen 				
(via agentschap NL of CO2 servicepunt)
Kennisplatform duurzaamheid
www.duurzamebedrijventerreinen.nl

----- slimme energie (www.slimme-energie.nl)
-- schoon licht (www..schoon-licht.nl)
-- meer informatie over maatregelen, hulpmiddelen,
praktijkvoorbeelden en financieringsmogelijkheden.
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2.3 Meer informatie
De hier vermelde website bieden meer informatie over maatregelen,
hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden en financieringsmogelijkheden
voor duurzame bedrijfsgebouwen.

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Slimme energie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteund ondernemend
Nederland met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Bij
duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.
www.rvo.nl

De campagne Slimme Energie helpt projectontwikkelaars,
institutionele beleggers, eigenaren, beheerders en adviseurs in brede
zin om energiebesparing in kantoren, zorg- en onderwijsinstellingen
te realiseren. Dit zorgt voor een verbetering van het milieu, meer
comfort en bovenal een aanzienlijke kostenbesparing. Slimme energie
richt zich op de thema’s: verwarmen, verlichten, isoleren, koelen en
ventileren.
www.slimme-energie.nl

Energieneutraal bouwen
Op deze website vindt u informatie over energiezuinig of
energieneutraal bouwen en renoveren. Zowel voor woningbouw als
utiliteitsbouw.
www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/
energieneutraal-bouwen
Energielabel utiliteitsgebouwen
Bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen is
een geldig energielabel verplicht. Het label laat de energieprestatie
van het gebouw zien. Ook maakt het energielabel duidelijk welke
energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.
www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wettenen-regels-gebouwen/energielabel-utiliteitsgebouwen
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Breeam
BREEAM-NL (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method) is een beoordelingsmethode om de
duurzaamheid-prestatie van gebouwen te bepalen. De methode
omvat verschillende keurmerken.
www.breeam.nl
Adviesrapport Task Force Verlichting
De Taskforce Verlichting is ingesteld om in Nederland een doorbraak
te realiseren in het gebruik van energie-efficiënte verlichting. In het
rapport staan de voorstellen en adviezen ingedeeld in drie sectoren:
huishoudelijke verlichting, verlichting in niet woning-gebonden
gebouwen (utiliteitsbouw) en openbare verlichting.
www.igov.nl > AgentschapNL > algemeen > Adviesrapport Taskforce
Verlichting, Groen licht voor energiebesparing
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Praktijkverhalen utiliteitsbouw

Duurzame bedrijventerreinen

De database met praktijkvoorbeelden utiliteitsbouw ! bevat projecten
energiebesparing binnen de gebouwde omgeving, geselecteerd
op basis van de energetische doelstellingen, de beperking van
energievraag, het toepassen van duurzame energiebronnen of het
efficiënt toepassen van bestaande technieken.
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/
utiliteitsbouw/praktijkverhalen
Menukaart Duurzaam Bouwen (DUBO)
De menukaart biedt een overzicht van duurzame maatregelen die
kunnen worden toegepast bij de nieuwbouw van een bedrijfsgebouw.
De menukaart is ingedeeld in drie kolommen met de labels brons,
zilver en goud. De labels verwijzen naar het ambitieniveau van
het pakket van maatregelen in de desbetreffende kolom. Op de
achterkant van de kaart worden een aantal maatregelen beknopt
toegelicht. Daarnaast wordt er informatie gegeven over landelijke en
provinciale subsidiemogelijkheden.

Deze website biedt algemene informatie omtrent de duurzaamheid
van het gehele bedrijventerrein op stedenbouwkundig- en
kavelniveau. Daarnaast worden er voorbeelden van diverse duurzame
bedrijventerreinen gegeven.
www.duurzamebedrijventerreinen.nl
Smart grid
Bij het gebruik van een smart grid is het mogelijk om energie terug te
leveren aan het energienet. De ondergrondse infrastructuur van de
Vaandel maakt lokale distributie en opslag van energie mogelijk. Ook
het gezamenlijk delen van een WKO-bron is een vorm van een smart
grid.
www.smartgrids.eu
Verkoopteam Heerhugowaard
Het verkoopteam ondersteund ondernemers bij het zo duurzaam
mogelijk ontwikkelen van hun nieuwe bedrijfslocatie.

De menukaart is te verkrijgen via het servicepunt duurzame energie.
http://www.servicepuntduurzameenergie.nl/kennis/menukaart-dubo
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande
toestemming van HOSPER. Voor de gebruikte beelden in dit
document die niet afkomstig zijn van HOSPER heeft het bureau
getracht alle rechthebbende op copyright van gebruikte beelden te
achterhalen. HOSPER verontschuldigt zich bij een ieder die zij in dit
verband niet heeft kunnen bereiken om betreffende beelden van de
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