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VOORWOORD  
 

Gemeente Rotterdam heeft het Keilepand verkocht aan de vertegenwoordigers van het 

KeileCollectief. 

Het pand in Merwe-Vierhavens (M4H) stamt uit 1930 en wordt door de kopers duurzaam 

ontwikkeld tot een plek voor kennisdeling en ontmoeting.  

In het Keilepand zijn verschillende bedrijven gehuisvest zoals; GROUP A, SANT Interiors, Woodwave, 

Bekkering Adams architecten, De Urbanisten, HP-architecten, NIEMAN De Raadgevende Ingenieurs, 

Brandsing Meubelmakers, Rechtstreex, en Bolder Neoliet. 

In dit semester zullen wij als bouwkunde studenten werken aan een BIM-project waarin SMART 

Circulair zal worden toegepast. 

Hierin is het de bedoeling dat we strategisch zullen nadenken over de bouwmaterialen die zullen 

worden toegepast. Hierop volgend beschrijven wij onze resultaten     
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3 ONDERZOEK  
 

Voor het start van dit project moet er eerst een aantal onderzoeken gedaan zijn voordat je een project kan 

starten. 

Wij gaan de volgende onderzoeken uitwerken om dit project verder te kunnen uitwerken: 

- Locatieonderzoek 

- Haalbaarheidsonderzoek 

- Bestemmingsplan 

- Wettelijke eisen  

- Bouwtekeningen  

- Bodemonderzoek(sondering) 

Op basis van de verstrekte informatie gaan wij nu uitwerken welke informatie van toepassing is en welke van 

niet. 

 

3.1 LOCATIE ONDERZOEK  
 

Voor het locatieonderzoek hebben we gekeken naar de omgeving en het bereikbaarheid van het pand. 

Hierbij hebben we ook gekeken naar het wat er allemaal in de omgeving ligt en wat er niet te doen valt. 

 

3.1.1 BEREIKBAARHEID 
 

De locatie zit dichtbij van openbare vervoer, je kan met metro of tram naar de locatie gaan. 

De locatie zit op een loop afstaand van 850 meter (11 minuten) van de metrostation en tramhalte af. 

Het is ook makkelijk om met auto te gaan en er zijn ook parkeerplekken.  

 

3.1.2 UITERLIJK OMGEVING  
 

de locatie zit in de buurt van enkele haven en ook in de buurt van de nieuwe Maas. 

- Keilehaven  

- Lekhaven  

- Ijsselhaven  

- Merwehaven 

 

Dus een van de nadelen zijn dat er zal veel overlast hebben van harde windstoten. 

Er zijn ook veel groene plekken. 

Er zijn ook verschillende winkels in de buurt. 
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3.1.3 DE BEDRIJVEN IN DIT PAND 
In deze huidige pand zit of komen de volgende bedrijven gevestigd. 

- Group A architecten  

- Made in 4 Havens  

- De urbanisten  

- HP Architect 

- Sant Interiors  

- Street Style Logistics B.V. 

- Woodwave  

- Bolder Neoliet  

3.2 WETTELIJKE EISEN  
 

3.2.1 LAPELVERPLICHTINGEN  
Bron: Bouwbesluit 2012 

Afdeling 5.3. Labelverplichting, bestaande bouw 

Artikel 5.11. Labelverplichting kantoorgebouw 

1.Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te 

gebruiken zonder een geldig energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen met 

een energie-index van 1,3 of beter. 

2.Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte aan 

kantoorfuncties kleiner dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van het 

gebouw waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt. 

3.Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw als de totale gebruiksoppervlakte aan 

kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het kantoorgebouw of in het gebouw waarvan het 

kantoorgebouw deel uitmaakt kleiner is dan 100 m². 

4.Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw dat behoort tot een categorie als 

bedoeld in artikel 2.2 van het Besluit energieprestatie gebouwen. 

5.Wanneer de maatregelen die nodig zijn om de in het eerste lid bedoelde energie-index te 

realiseren voor 1 januari 2023, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar worden 

maatregelen genomen die een terugverdientijd hebben tot en met 10 jaar. In die gevallen kan 

worden volstaan met de daarbij behorende energie-index 
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3.2.2 AANSTURING BESTAANDE BOUW  
Bron: Bouwbesluit 2012  

 

Artikel 2.6. Aansturingsartikel 

• Naar Nota van toelichting 

1. 

Een bestaand bouwwerk is gedurende de restlevensduur voldoende bestand tegen de daarop 

werkende krachten. 

2. 

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.6 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die 

gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften. 

• Toon aansturingstabel(Tabel 2.6)  

 

Nota van toelichting 

Artikelen 2.6 

Zie de toelichting op § 2.1.1, Nieuwbouw. In aanvulling daarop wordt het volgende opgemerkt. 

Evenals bij nieuwbouw het geval is wordt voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van 

bestaande gebouwen voortaan gebruik gemaakt van Europese normen. Omdat de Eurocodes in 

beginsel gericht zijn op nieuwbouw, zijn voor bestaande bouw de afwijkingen van de Eurocodes 

beschreven in NEN 8700. NEN 8700 bevat de grondslagen van de beoordeling van de 

constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken en is dus gebaseerd op de Eurocodes. Deze 

norm kan worden gezien als aanvulling voor bestaande bouw op NEN-EN 1990 met bijbehorende 

nationale bijlage en de daaraan verbonden andere normen in de Eurocodereeks (NEN-EN 1991-1 

tot en met NEN-EN 1991-7). Vanuit deze norm wordt dan ook veelvuldig naar die normen 

verwezen.  

De functionele eis bij bestaande bouw geeft aan dat de bouwconstructie gedurende de 

restlevensduur voldoende bestand moet zijn tegen de daarop werkende krachten. De hoofdregel 

voor nieuwbouw dat een gebouw, zoals in NEN-EN 1990 is aangegeven, 50 jaar moet meegaan is 

hier dus niet van toepassing. Bij bestaande bouw is de in NEN 8700 bedoelde restlevensduur 

doorslaggevend. Uitgangspunt voor bestaande bouw is dat de bouwconstructie op het moment van 

beoordelen nog net voldoende veilig moet zijn. Bij beoordeling daarvan wordt uitgegaan van de in 

NEN 8700 beschreven (korte) restlevensduur met bijbehorende belasting combinaties.  

  

https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012_nvt/artikelsgewijs/hfd2/afd2-1/par2-1-2/art2-6
https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd2?tableid=docs/wet/bb2012%5b19%5d/hfd2/afd2-1/par2-1-2


 8 

 

3.6 BODEMONDERZOEK  
 

Voor het bodemonderzoek zijn er verschillende soorten metingen gemaakt. 

De onderzoeken die uitgevoerd zijn, en die ook beschikbaar zijn gemaakt hebben wij uitgewerkt en 

beschreven. 

 

Hier gaat het dan om de volgende onderzoeken: 

o Boormonsterprofiel 
o Geologische booronderzoek 

o Geotechnisch sondeeronderzoek  

 

 

3.6.1 BOORMONSTERPROFIEL 
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3.6.2 GEOLOGISCHE BOORONDERZOEK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 GEOTECHNISCH SONDEERONDERZOEK 
 

 

 


