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Inleiding 
 

Tijdens het project zijn we vooral bezig geweest met het ontwerpen van het kantoor en bepalen wat 

voor installatie erin verwerkt worden. Iets wat tevens zo cruciaal of misschien zelfs belangrijker is 

dan het ontwerp, is het uitgaan van de haalbaarheid van het project. Dit zullen wij verder uitwerken 

in dit rapport, wat u kan verwachten in dit rapport is bijvoorbeeld het uitwerken van de kostenprijs, 

of het ontwerp binnen de begroting past. Ook zullen er stukken omschreven worden over de 

constructie van het ontwerp, zo zult u meer een idee krijgen over hoe we het hebben bedacht 

Maar liefst 35 procent van het afval in Nederland is bouw- en sloopafval. Het is duurzaam om 

bouwmaterialen opnieuw te gebruiken: circulair bouwen. Ons doel is om Gebouw Z zo circulair als bij 

de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden. Zonder schadelijke 

uitstoot naar lucht, water en bodem. 

Duurzaam materiaalgebruik wordt steeds belangrijker.  

Dit praktische handvat duurzaam materiaalgebruik is in opdracht van Bouwend Nederland opgesteld 

voor de bouw- en infrabedrijven om drie redenen:  

• Vanaf januari 2018 geldt een wettelijke grenswaarde aan de berekening van de milieubelasting van 

de materialen (MPG) van nieuwe woningen en kantoren.  

• Bij opdrachtgevers neemt de vraag naar duurzaam materiaalgebruik in aanbestedingen toe, met 

name in de zakelijke markt. 
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CO2 Reductie  
Waar beginnen we mee? 

Willen we de Co2 reductie met energietransitie goed aanpakken zullen we CO2 van de 

materialenimpact van de gebouwen mee moeten nemen.  

Circulair slopen en bouwen wordt steeds populairder naar mate de CO2 wetgeving eraan komt. 

Landen als Frankrijk en België hanteren al regelgeving. Het is een kwestie van tijd dat Nederland 

verplichtingen in haar beleid zal meenemen om de sloop en bouwsector in kader van Co2 uitstoot 

aan banden te leggen.  

Bouwmaterialen worden steeds duurder en zijn vaak niet meer te betalen voor opdrachtgever. Bij 

Circulair bouwen en slopen worden materialen hoogwaardig hergebruikt en gaan er geen kostbare 

grondstoffen verloren. Er is minder behoefte aan productie van nieuwe materialen en dat spaart 

weer energie. Voor het gebruik van secundaire grondstoffen is driekwart minder energie nodig dan 

voor primaire grondstoffen. 

Om te laten zien dat ons ontwerp volledig energieneutraal en natuurvriendelijk is, is het verplicht dat 

we aan kunnen tonen dat ons ontwerp minder co2 uitstoot tegenover traditionele gebouwen.  

Nou spelen er hier een aantal factoren een cruciale rol, voor eerste instantie is het belangrijk dat het 

gebouw dat u vergelijkt met dit project op elkaar lijkt in vele opzichten. Aangezien ons concept en 

ontwerp zo uniek is, zullen wij weinig gebouwen vinden waarmee we het nauwkeurig kunnen 

vergelijken. Vandaar dat het antwoord van de opvolgende berekeningen misschien niet een correct 

beeld geeft van de werkelijkheid.  

Om het aantal uitgestoten CO2 te kunnen berekenen van ons project, is het belangrijk om eerst 

duidelijk te hebben hoe we dit nou kunnen uitreken. De CO2-uitstoot is namelijk afhankelijk van een 

groot aantal parameters: de energieprestaties van uw gebouw, het elektriciteitsverbruik, het 

verwarmingstype etc. Om na te gaan hoeveel CO2 1 kantoorgebouw nou precies uitstoot, zou alle 

rechtstreekse en onrechtstreekse uitstoot van het gebouw berekend moeten worden.  

Hierbij is de werkingsenergie de meest voornamelijke uitstoot bron van CO2 Werkingsenergie houdt 

in: verwarming, verlichting, werking van elektrische toestellen, ... Ons project bestaat uit 2 

kantoorgebouwen en 2 bijeenkomstplaatsen. Om alles zo nauwkeurig mogelijk te kunnen berekenen, 

zullen we beginnen met het berekenen van 1 losse kantoorgebouw 

 

 

 
 

 

 

Co2-Reductie bij isolatie materialen  
 

- 



5 
Gebouw Z – TB43ABIBO – Gilde Opleidingen 

Co2-Reductie 
 

Om klimaatverandering tegen te gaan, willen wij ons ook toewijden aan het reduceren en het 

neutraliseren van de CO2-reductie. Door de klimaatdoelstellingen te volgen die in de 

klimaatconferentie in Parijs zijn gegeven, hebben wij gekeken om ons BENG (Bijna Energie Neutraal 

Gebouw) te maken.  

Volgens de klimaatdoelstellingen moeten alle gebouwen in voornamelijk West-Europa vóór 2030 een 

teruggedrongen uitstoot van broeikasgassen 40% wil hebben ten opzichte van 1992. Voor de landen 

in Oost-Europa ligt dit punt nog wat aan de gevoelige kant.  

Om de opwarming van 2°C te weerhouden, moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 

afnemen in 2050 met 50% ten opzichte van 1990 

 

Om hierin onze steen bij te dragen hebben wij gekeken naar het zoveel mogelijk beperken, 

verbeteren en behoud van:  

• Transport  

• Energie neutrale/ zuinige installaties  

• Passieve opwarming van het gebouw en woningen  

• CO2 opnemende materialen  

• CO2 zuinige materialen  

• Hergebruik van materiaal die al op locatie zijn, indien mogelijk en nodig daar bewerken  

• Bestaand energiezuinig materiaal en installaties  

• Het scheiden van afval  

 

Door het verbeteren van de thermische schil door isolatie materiaal en het gebruik van de 

installaties is er een CO2-emmissie van -103 kg, terwijl dit eerst 31410 kg was. 
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Om de bovenstaande aspecten tot in de puntjes uit te werken hebben wij een Programma van Eisen 

opgesteld. In het PvE staat wat betreft het reduceren van de CO2 waar Gebouw Z en de omliggende 

situatie aan moeten voldoen. 

Eisen omtrent het reduceren CO2  
 

➢ Grijswater gebruiken voor doorspoelen toiletten en bewateren groene gevels.  

➢ Er wordt gebruik gemaakt van PV panelen, zonneboilers en warmtepompen in combinatie 

met een groen dak/gevel.  

➢ De ruimtes worden verwarmd middels vloerverwarming  

➢ Er wordt gebruik gemaakt van LTV  

➢ BENG van rond de 25 kWh/m2  

➢ Er wordt gebruik gemaakt van HR+++ glas  

➢ Balansventilatie met Warmte Terug Wininstallatie.  

➢  Verwarmingsinstallatie met een hoog rendement  

➢ Het bestaande betonskelet blijft staan en wordt omheen gebouwd.  

➢ De binnendeuren uit het bestaande gebouw worden hergebruikt. Overige deuren kunnen 

bijvoorbeeld worden gebruikt voor het maken van tafels etc.  

➢ Er wordt gasloos gekookt, verwarmd etc.  

➢ Groene, zelf opgewekte, energie zelf gebruiken en delen met omliggende panden.  

➢ Niet verbruikte energie opslaan in accu’s voor later gebruik  

➢ Hemelwater irrigeren naar moestuinen.  

➢ Zoveel mogelijk onafhankelijk van energie d.m.v. passieve energie  

➢ Verplichte afvalscheiding, GFT als compost voor de moestuinen.  

➢ Filteren douchewater voor gebruik van toiletwater 
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Resultaten Bestaand 

Resultaten Nieuw 
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• Lagere Energielasten 
Door een gebouw beter te isoleren, kan de warmtewisseling worden verminderd, energie worden 

bespaard en CO2-emissies worden vermeden. Wat isolatie effectief maakt, is het vermogen tot 

thermische weerstand (of het behouden van een juiste temperatuur), gemeten als R-waarde. Hoe 

hoger de R-waarde, hoe beter. Idealiter moet de thermische laag van een gebouw alle zijden 

bedekken; bodemvloer, buitenmuren en dak. Het dichten van gaten en scheuren is ook van cruciaal 

belang voor een effectieve gebouwschil. 

Isolatie is een van de meest praktische en kosteneffectieve manieren om gebouwen energie-

efficiënter te maken. Dat geldt voor zowel nieuwbouw als bij het achteraf isoleren van oudere 

gebouwen die vaak niet goed zijn ingepakt. Tegen relatief lage kosten resulteert isolatie in lagere 

energierekeningen. Tegelijkertijd wordt vocht buitengehouden en de luchtkwaliteit verbeterd 

• CO2-reductie 
Het aanbrengen van isolatie in gebouwen is een kosteneffectieve oplossing voor het verminderen 

van de energie die nodig is voor verwarming en koeling. Als 54 procent van de bestaande particuliere 

en commerciële gebouwen isolatie toepast, kan 8,3 gigaton aan broeikasgasemissies worden 

voorkomen. De implementatiekosten bedragen 3,7 biljoen dollar. Binnen dertig jaar kan de netto 

besparing zo’n 2,5 biljoen dollar zijn. Isolatiemaatregelen kunnen echter honderd jaar of langer 

meegaan, waardoor een levenslange besparing van meer dan 4,2 biljoen dollar wordt gerealiseerd. 

• Nagroeibare grondstof 
 Het gebruik van natuurlijke nagroeibare grondstoffen als hout hoeft veel meer voordelen voor mens 

en milieu: bv zorgen voor de heraanplanten van jonge bomen, het behoud van onze dier- en 

plantenwereld draag in belangrijke mate bij tot klimaatbescherming: iedere boom neemt tijdens zijn 

levensfase dezelfde hoeveelheid CO2 op, die hij bij verrotting of verbranding weer aan het milieu 

afgeeft. De CO2-kringloop blijft bijgevolg over de totale levensduur van het gebruikte hout neutraal – 

in tegenstelling tot de productie van verkwistende bouwstoffen op kunststofbasis. 
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Overzicht bestaande en herbruikbare materialen op locatie 
 

Op locatie de weerstand ligt veel rotzooi en bouwafval. Gelukkig is een groot gedeelte van dit nog 

herbruikbaar. Dit doen we om de kosten en belasting op het milieu zo minimaal mogelijk te houden 

 

 

Stalen profielen 

Op het terrein lagen nog op diverse pallets met stalen liggers, sommige zijn 

helaas te veel verweerd om nog te hergebruiken. De meeste hebben wel nog 

een nieuwe laag coating nodig om de stevigheid te behouden.  

De profielen zouden nog goed van pas komen bij eventuele overstekken.  

 

 

 

 

Glaswol platen 

In gebouw C op het terrein lagen nog bergen vol glaswolplaten. De meeste 

platen zitten nog in de verpakking, dus rijp voor gebruik. Deze platen zouden 

goed van pas kunnen komen bij een nieuwe opbouw van de spouw.  

Een kleine aftrekking is wel van toepassing, een aantal platen in het achterste 

deel van Gebouw C zijn helaas nat geregend in verband met een lekkend dak. 

 

 

 

Houten balken  

Ook liggen er nog verschillende lengtes houten balken in de hal van Gebouw C. 

De balken verkeren nog in perfecte staat, en kunnen nog prima gebruikt 

worden voor het renoveren van de lage daken in Gebouw Z. en eventuele 

rotte balken vervangen op plaatsen indien nodig.  
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Kozijnen  

Er staan nog veel ongebruikte houten en stalen kozijnen rondom het 

terrein, in de meeste kozijnen zit ook nog glas gemonteerd.  Op 

sommige stalen kozijnen is de toplaag van de verf over de jaren 

verweerd. Een simpel lekje verf zal dit probleem weer verhelpen.  

De kozijnen kunnen nog goed gebruikt worden in de dichte kantoor 

functie om wat meer licht binnen de ruimte te creëren.  

 

 

 

 

Kepers 

In der voorzijde van gebouw C liggen nog stapels met kepers. 2 

stapels zijn helaas te ver verweerd door het gevolg van constante 

waterschade.  

De kepers kunnen nog goed gebruikt worden voor de wanden en de 

klossen voor het verlaagde plafond.  

 

 

 

 

Systeemplafond panelen 

Op de meeste plaatsen in gebouw Z is het systeemplafond 

onderbroken of er missen gewoon simpel weg platen.  

In de entree van gebouw C liggen 8 stapels ongebruikte 

systeempanelen. Deze panelen zijn van dezelfde fabrikant en 

afmeting als de panelen die over het terrein toegepast zijn, dus ze 

zouden nog goed gebruikt kunnen worden om bestaande gaten in 

het plafond op te vullen.  
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Labels en certificering  
 

Labels en certificering speelt een belangrijke rol voor de materialen binnen ons project. Hierover 

wordt in dot hoofdstuk meer verteld.  

Energie labels  

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende 

maatregelen nog mogelijk zijn. De energielabel klasse wordt bepaald op basis van het fossiele 

energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr) Hoe minder 

fossiele energie een gebouw gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste 

energielabel en A++++ het beste.  

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is een energielabel verplicht. Het geldt 

voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie 

zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):  

✓ kantoor  

✓ onderwijs, zoals scholen en universiteiten  

✓ bijeenkomst, zoals cafe's, restaurants, 

kinderopvang en vergadercentra  

✓ gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, 

verpleeghuizen, verzorgingshuizen  

 

Aangezien wij bezig zijn met zowel kantoorgebouwen als een 

bijeenkomst plaats. is het dus verplicht om de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een 

geldig energielabel weer te geven wanneer een gebouw te koop of te huur wordt aangeboden door 

advertenties. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.  

 

Certificaten/Keurmerken  

Om er zeker van te zijn dat de materialen van ons project voldoen aan bepaalde duurzaamheid en 

ecologische eisen hebben we ook gekeken naar bepaalde labels/keurmerken. Zo geeft ieder 

keurmerk of label aan waar een bepaald product aan voldoet. Door materialen aan te schaffen en 

toe te passen van dit materiaal wordt u verzekerd van het beste type materiaal op de markt. 

Hieronder staan een aantal keurmerken opgenoemd die van toepassing zijn voor ons project. 

 

FSC-keurmerk  

Het FSC-systeem zorgt ervoor dat de bossen op onze wereld door middel van verantwoord 

bosbeheer behouden kunnen blijven. Met verantwoord bosbeheer wordt bedoeld het beschermen 

van het leefgebied van planten en dieren en respect voor de rechten van de lokale bevolking en 

bosarbeiders. De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet 

voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer 

wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en 

economische aspecten die bij bosbeheer horen. Al onze hout en plaatmaterialen zijn minimaal FSC-

keurmerk. Door ons hout en plaatmateriaal te voorzien van dit keurmerk, tonen wij initiatief op het 

vlak van duurzaam omgaan met de wereld 
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Kostenberekening 
 

Elementen begroting 

Een elementenbegroting is een begroting die is gespecificeerd op elementenniveau. De 

elementenbegroting kan gebaseerd worden op schetsen en aantekeningen, maar ook op compleet 

uitgewerkte plannen. 

 

We hebben voor het gebouw Z ook een Elementenbegroting gerealiseerd. 

Hieronder een kleine gedeelte van alle materialen en elementen op een rijtje gezet om zo het 

kostenplaatje kunnen maken.  
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