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Wat is duurzaamheid?

Wat betekent duurzaamheid voor jou?



Wat is duurzaamheid?

1. Dat de invloed van de activiteiten van de mens geen blijvende schade aanricht aan het 
milieu, zodat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen maken

2. In een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in 
evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.

3. De officiële definitie (uit 1987!) luidt: “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op 
de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun 
eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. 



D u u r z a a m   g e b o u w  ?
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P a n t h e o n ,  R o m e 

D u u r z a a m   g e b o u w  ?



Wat is een duurzaam gebouw?

PANTHEON, ROME
Diameter bouwwerk 45m, oculus 8,7m (volledig open)

Oculus ivm licht / gewicht beperking / directer 
contact met de Goden / met Pinksteren laat men 
bloemblaadjes naar beneden dwarrelen

Vloer licht gebogen i.v.m. afvoer HWA
Onderin 7m dik, bovenin 1,2m dik

HELIOTROPE, FREIBURG
Duurzame woning, volledig energieneutraal
Roterende PV panelen (x,y-as)
Zonnecollectoren
Geothermie
Warmtepomp
Grijswater circuit

EARTHSHIP (Mexico, Frankrijk, Nederland etc..)
Cradle2cradle
Banden gevuld met aarde
Opening richting de zon (licht+warmte)
Niet dragende muren (blikjes/flessen)
Zwaar geïsoleerd dak
In NL door Bouwbesluit+Woningwet onmogelijk
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Verloop van de informatiestromen



BIM 7D

2D: O.a. Autocad (x,y-as)

3D: BIM (x,y,z-as) + informatie

4D: BIM + tijdcomponent

5D: BIM + kostencomponent

6D: BIM + tijd/kosten + omgeving

7D: BIM + LCC + Loggegevens



BIM 7D

Grafische informatie Niet grafische informatie



BIM 7D

Grafische informatie Planning (tijdsduur + volgorde)



BIM 7D

Grafische informatie Kosten (vergelijken)



BIM 7D

Grafische informatie LCC (levensduur + onderhoud)



BIM 7D

Grafische informatie LCC (levensduur + onderhoud)

✓ Fabrieksdatum
✓ Installatiedatum
✓ Onderhoudscyclus
✓ Ideaal werkpunt
✓ Levensduur



BIM theorie vs praktijk



UNETO-VNI -> Techniek Nederland



Duurzame projecten & energietransitie

Energietransitie
• Akkoord van Parijs 
• Einde gebruik fossiele brandstoffen 2050
• Uitstoot broeikasgassen reduceren
• Opwarming van de aarde te minimaliseren

Duurzame projecten
• Energietransitie onderdeel van duurzaam bouwen..
• Meer dan CO2 uitstoot minimaliseren alleen
• Uitputting van grondstoffen door hergebruik 

materialen 
• Besparen van waterverbruik
• Energiezuinig bouwen met oog op gehele 

levensduur gebouw



Project Rijnstraat 8



Project Rijnstraat 8

Project Algemeen:
• Renovatie oude ministerie van VROM (1992)

• Nieuwe huisvesting voor Ministerie BZ, IenW, IND en COA

• Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

• Een publiek-privaat partnerschap PPS onder de naam PoortCentraal, bestaande uit BAM en 
ISS 

• Architect: OMA

• Ontwerpende partijen & partners Valstar / DGMR /

Vollebregt / BAM / Eneco. 

• Circa 90.000 m2 gebouwoppervlak 

• 16 verdiepingen 

• Ca.6000 fte /4400 werkplekken

• Start sloop: januari 2015 

• In gebruikname november 2017



Project Rijnstraat 8



Project Rijnstraat 8



Project Rijnstraat 8



Project Rijnstraat 8

Plattegrond oude situatie Plattegrond nieuwe situatie

serres

kantoren

nieuwbouw



Project Rijnstraat 8centrale hal werkplekken

van Kleffenszaal bijeenkomstgebried



Project Rijnstraat 8vergaderruimten aanland werkplekken

parkeergaragerestaurant



Project Rijnstraat 8



Duurzaam Ontwerp

• WKO Installatie i.c.m. warmtepompen LTV en HTK 
(Smart Grid WKO Eneco)

• PV panelen ca 1300m2
• Energiecompactheid nieuwbouw
• Warmtebuffering zonlicht serre’s
• Pilot Biocentrale decentrale sanitatie
• Verhogen isolatiewaarden bouwkundige schil
• Liften met energieterugwinning
• Klimaatplafond / vloerverwarming/koeling i.c.m. 

vraaggestuurde ventilatie en aanw.detectie
• LED verlichting i.c.m. aanwezigheidsdetectie
• Waterbesparende c.q. waterloze toiletten / urinoirs
• Voorspellend onderhoud en real time beheer
• BIM / Ketenintegratie
• hergebruik installaties zoals kanaalwerk
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Duurzaam Ontwerp

• Circulair Bouwen (bijv. hergebruiken van materialen
in de omgeving) (x)

• Modulair Bouwen (Standariseren van componenten
zoals leidingbanen en kabelgoten)

• PCM (energiemassa vergroten) (x)
• Orientatie gebouw (x)
• Verlagen interne warmtelast (powersavemode

gebruikers) 
• Betonkernactivering (x)
• Sunscoops daglichtsysteem dmv zonlicht (x)
• Flexibel indeelbaar (indeelbaar per bijv. 1,8m)
• Big data van gebruikers IoT → app. Op telefoon.(x)
• Semi transparante pv-panelen (x)



Duurzaam Ontwerp

1. Beperken energievraag
• Compact bouwen
• Extra isoleren buitenschil

2. Gebruik energie uit reststromen
• Warmte of koude overschot uit omliggende gebouwen

3. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen
• PV-Panelen dak
• Warmte koude opwekking wko i.cm. warmtepompen
• Gebruik maken van warmtebuffering (serre’s)

4. Gebruik eindige (fossiele) bronnen zo efficient mogelijk
• Biogasketel groen(?) gas
• Stadsverwarming pieken?



1. WKO Installatie (Smart Grid Eneco)

• https://www.youtube.com/watch?v=sIoyI1466RQ

https://www.youtube.com/watch?v=sIoyI1466RQ


2. Energiecompact bouwen



2. Energiecompact bouwen

Minimaliseren verhoudingen huidoppervlak



3. Warmtebuffering zonlicht serres

Serres noordzijde:
-Binnen de thermische schil gebouw gelegd.
-Minder transmissieverlies en overstort retourlucht 
via serre’s (geen retourkanaalwerk)
-Bestaande gevels kunnen gehandhaafd blijven

Serres zuidzijde
-Serre’s vangen veel zonnewarmte in 
winterperiode. 
waardoor de temperatuur oploopt. 
-Bovenin wordt de lucht aangezogen
en gebruikt voor luchttoevoer gebouw. 

In zomerperiode luiken open waardoor warmte kan 

ontsnappen.



Aanbesteding en contractvorm

• DBFMO Contract (Design / Build /Finance / Maintain / Operate)
• Alle verantwoordelijkheden overgedragen aan marktpartijen
• Maximale afstemming / efficient ontwerp
• Doorlooptijd 25 jaar / benadering vanuit levenscyclus Stimulance

Duurzaamheid in uitvraag : Duurzaamheid in gunningscriterium bijv. 
hoe lager de EPC hoe hoger de eindscore

• Stimulance ketenintegratie
• Focus ontwerp op totale levensduurkosten. Duurzaamheid is 

integraal meenemen in het ontwerp.



Focus in ontwerp op totale levensduurcyclus

Selectie LBK

Grote energieverbruikers gebouwgebonden installaties



Voorspellend onderhoud en real time beheer (BBA)

• Aandacht voor energiegebruik in de gebruikersperiode. 
• Rekening houden in ontwerpfase !
• Gebruik maken van BIG data uit GBS
• Continu monitoring energiemeters en sensoren in en om de installaties

(opnemen in ontwerp)
• Betere prestaties van gebouw en installaties
• Langere levensduur van componenten
• Lager energieverbruik
• Verduurzaming van het gebouw



4. Voorspellend onderhoud en real time beheer 
(BBA)

• Voorbeeld van verzamelen data en analyseren gegevens en 
signalering bijzonderheden:

• Zonder signalering toeren de ventilatoren op om de ingestelde druk te behalen
• Bij geen signalering kan dit pas bij energierekening opvallen



Vragen / opmerkingen?




