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PROJECT- EN GEBOUWBESCHRIJVING 

Witzand Bouwmaterialen is een familiebedrijf met zes vestigingen in Oost-Nederland dat continuïteit 
waarborgt als totaalleverancier van bouwmaterialen met als specialiteit hout, prefab en bewerking.  

 

Het project betreft een nieuwbouw en uitbreiding van de bestaande bedrijfsgebouwen van Witzand 
Bouwmaterialen aan de Sluiskade Noordzijde 36 te Almelo. De huidige opslagloodsen voor opslag van 

bouwmaterialen, voornamelijk hout en plaat, zullen in huidige structuur blijven bestaan. Deze 
opslagloodsen zullen niet onder de scope van BREEAM vallen. Op de bestaande locaties zijn en 

worden diverse gebouwen gesloopt en/ of gedeeltes gesloopt om de bedrijfsvoering te optimaliseren 

en verbeteren.   
 

In de nieuwe gebouwen zijn vier hoofdfuncties verenigd: industrie, winkel, bijeenkomst en kantoor. 
De afhaalfaciliteit wordt op een hoger plan gezet door een moderne drive-through te realiseren met 

een grote shop voorzien van een breed assortiment.  
 

Een aangename werkomgeving voor de medewerkers komt tot uitdrukking in de aandacht voor 

toepassing van daglicht, uitzicht, akoestisch comfort en openheid van het nieuwe kantoor. Het nieuwe 
kantoorgebouw dient de werkprocessen optimaal te faciliteren. De interactie tussen medewerkers is 

hierbij essentieel. De houtbewerkingsmachines komen in een geïsoleerd en verwarmd gebouw te 
staan waarbij de werkplekken optimaal verlicht zullen worden. De ongeïsoleerde expeditiehal biedt 

voldoende ruimte voor vrachtwagens om binnen geladen en gelost te worden. Naast kantoorruimten 

voor circa 30 medewerkers zijn tevens ondersteunende kantoorfuncties als ontvangstruimte, 
vergaderruimte en spreekkamers in de nieuwbouw gerealiseerd.  
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Een belangrijk uitgangspunt voor de situering van de diverse functies binnen de nieuwbouw zijn de 

commerciële en logistieke stromen binnen het gebouw. Er vindt een scheiding plaats tussen deze 
twee gebouwfuncties om de veiligheid van de medewerkers en klanten te kunnen waarborgen.   

 

 
 

BREEAM-RATING EN -SCORE  

Witzand heeft een hoog ambitie niveau bepaald voor het kantoorgebouw: BRREAM Excellent oftewel 4 

sterren – waarbij een minimale score van 75% op de criteriaeisen moet worden behaald. In het 
ontwerp van het kantoorgebouw zijn de verschillende BREEAM credits meegenomen.  

 

PROJECTGEGEVENS 

Kenmerken van het gebouw en terrein 

Aantal bouwlagen:          2  
Geschatte levensduur gebouw:        50 jaar  

Gebruiksoppervlak:         3.587 m2 
Bruto vloeroppervlakte in m2 (naar functie):      3.781 m2 

 Bijeenkomstruimte        211 m2 

 Winkelruimte          553 m2  

 Kantoorruimte          793 m2 

 Industrieruimte         2.224 m2 

 
Verwachte energie- en waterverbruik  

Verwacht energiegebruik in kWh/ m² BVO:      47,8 kWh/ m2 

Dit is incl. het (verwachte) gebruikersgebonden energieverbruik, excl. het productieproces. 

Totaal verwacht verbruik (en productie) :      171.692 kWh  

Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/ m² BVO:    0 kWh/ m2 
Verwacht verbruik van hernieuwbare energiebronnen in kWh/ m² BVO:   47,8 kWh/ m2 

Dit is incl. het verwachte gebruikersgebonden energieverbruik, excl. het productieproces  

Verwacht % waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater/ grijs water:  0% 

 

GEBRUIKTE MATERIALEN 
Bij de bouw is gebruik gemaakt van verschillende soorten materialen. Er zijn betonnen prefab 

fundatiebalken gebruikt. De spouwmuren bestaan voor binnen- en buitenblad uit 
kalkzandsteenlijmblokken en baksteenmetselwerk. De liggers en balken betreffen gelamineerd 

naaldhout voor constructieve toepassing, duurzaam geproduceerd. De bekleding van het gebouw 

bestaat uit staalgecoat trapezium, vezelcementplaat en sandwich paneel lichtgolvend van 
gepoedercoat staal en PIR. 
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Indeling terrein – rood gearceerde betreft nieuwbouw 

 

ONTWERPMAATREGELEN 

De ambities m.b.t. duurzaamheidaspecten voor het nieuwe kantoorgebouw met bijbehorende functies 

zijn zeer hoog. Het gebouw wordt minimaal als ‘energieneutraal gebouw’ gerealiseerd en zal dit ook 
uitstralen. Onder energieneutraal wordt het energiegebruik van zowel de gebouw gebonden 

(verwarming, ventilatie e.d.) als de niet-gebouw gebonden (verlichting, pc’s e.d.) installaties verstaan. 
Hierbij wordt alle duurzame energieopwekking binnen de plangrenzen van dit project gerealiseerd.  

Er wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen en alle energie wordt ter plaatse opgewerkt, 
middels aardwarmte en zonne-energie. De toegepaste installaties voor warmte en ventilatie zijn 

vraaggestuurd, waardoor er niet meer energie wordt gebruikt dan noodzakelijk. 

 
De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen welke in het gebouw zijn 

toegepast:  

 Vernieuwbouw wordt volledig energiepositief binnen de BREEAM-demarcatie en excl. het 
productieproces; 

 Warmte- en koude opwekking volledig middels luchtwarmtepompen; 

 PV-panelen voor elektra-opwekking – 216 kWp, ruim 170.000 kWh; 

 Diverse waterbesparende maatregelen o.a. 4-literclosetspoeling.  
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Technische oplossingen 

De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke technische oplossingen welke zijn toegepast:  

 Klimatisering middels vloerverwarming (basis) in de kantoor-, bijeenkomst en winkelfunctie 

aangevuld met klimaatplafonds danwel fancoilunits t.b.v. naregeling van de 
binnentemperatuur; 

 Gedurende het stookseizoen is warmteterugwinning van de houtmotafzuiging mogelijk door 

de afzuiglucht na filtering terug te voeren naar de productieruimte; 

 De afkoppeling van ruim 10.000 m2 dakoppervlak van het riool gebeurd via een 
infiltratiesysteem van ca. 1.000 kratjes, incl. ontluchtings- en inspectievoorzieningen. Dit zorgt 

ervoor dat het schone regenwater in de bodem kan infiltreren en een jaarlijkse vermindering 
van de aanvoer op de rioolzuiveringsinstallatie geeft van ca. 800 m3. Daarnaast wordt ook de 

reguliere gemeenteriolering ontlast, wat meer capaciteit bied voor de toenemende hevige 

hoosbuien.   

 

AMBITIES EN PLANVORMING 

Belangrijke reden voor de opdrachtgever Witzand Onroerend Goed B.V. om te kiezen voor een 
BREEAM-certificering is om de duurzaamheidsprestaties van het gebouw objectief en meetbaar te 

maken. Bovendien is het als bedrijf dat milieubewustzijn hoog in het vaandel heeft staan ook 
interessant om dit thema te kunnen toepassen op het eigen nieuwbouwproject.   

 
Ervaring leert dat sommige credits vrij eenvoudig haalbaar zijn. Andere credits vergen veel meer 

energie en kosten, zoals de credits waar door externe adviseurs extra rapportages dienen te worden 

opgesteld. Het streven naar de hoge BREEAM-certificering heeft een aantal keuzes beïnvloed, welke 
bij een conventioneel bouwproces niet aan de orde zouden zijn gekomen.  

 
In zijn algemeenheid is de ervaring dat vanwege de duurzaamheidscertificering alle afwegingen op 

een meer gestructureerde wijze plaatsvinden en dat deze op meer objectieve gronden zijn genomen 

en gedocumenteerd. Uiteindelijk heeft de BREEAM-certificering dan ook zeker een belangrijke bijdrage 
geleverd aan een comfortabele en gezonde werkomgeving voor de medewerkers en is er een 

kantoorgebouw gerealiseerd met lage exploitatiekosten.  
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KOSTEN EN BATEN 

Voor diverse relevante gebouwonderdelen is er een kosten-baten analyse uitgevoerd. Hierbij zijn de te 

verwachten kosten van bepaalde keuzes afgewogen tegen de opbrengsten ervan. Onder kosten wordt 
het totaal van bouwkosten, onderhoudskosten, kosten externe adviseurs, schaduwkosten, 

milieueffecten en energiekosten verstaan. Hoofddraagconstructie, installaties, gevelschil en diverse 
afwerkingsmaterialen zijn op een dergelijke wijze geëvalueerd om optimale keuzes te kunnen maken. 

 
De baten van deze investeringen zijn soms economische baten in de vorm van een lagere 

energierekening of minder waterverbruik maar dit zijn ook baten die niet in geld zijn uit te drukken en 

een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering. Hieronder vallen de veiligere voertuigbewegingen op het 
terrein, een betere leefomgeving voor dieren en planten en minder gebruik van grondstoffen. 

 

TIPS VOOR VOLGEND PROJECT 

Met de opgedane ervaringen uit dit project kunnen onderstaande aanbevelingen worden gedaan die 

behulpzaam kunnen zijn voor een eventueel volgend project:  
 Communiceer de ambitie van de opdrachtgever vanaf de start van het project met alle 

ontwerpende partijen. Er moet op allerlei gebieden rekening worden gehouden met 
energiezuinige maatregelen, rapporten die moeten worden opgesteld en externe partijen die 

worden ingeschakeld voor advies(rapporten). 

 Verdiep je goed en tijdig in de materiaalkeuze. Dit is een niet te onderschatten onderdeel, 
omdat er veel verschillende eisen worden gevraagd. De leverancier en materialen moeten 

voldoen aan de juiste certificering.  
 Betrek tijdig externe specialisten bij het project voor diverse onderzoeken en berekeningen. 

 Selecteer uitvoerende partijen op hun ambities en ervaring met BREEAM.  
 

 
 

PROCESORGANISATIE 

In de initiatieffase is door de architect een functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen opgesteld 

waarin de uitgangspunten voor de huisvestingsbehoefte van Witzand Bouwmaterialen zijn gemaakt. 

Eisen, wensen en verwachtingen zijn vertaald in beschrijvende prestaties, welke richtinggevend is 
geweest voor het ontwerpproces. In deze fase is een gedegen indruk verkregen van de primaire en 

secundaire werkprocessen die dienen te worden samengevoegd in het nieuwe kantoor- en 
shopgebouw.  

 

Bij aanvang van de ontwerpfase is er één ontwerpteam opgericht bestaande uit adviseurs met 
aantoonbare ervaring en affiniteit met duurzaam en/of energieneutraal bouwen. Op deze wijze heeft 

er vanaf het initiatief tot aan de oplevering van het gebouw een compact team van specialisten 
bestaan, waarbij directe afstemming en overleg plaatsvond zonder overbodige tussenlagen in de 

projectorganisatie. Deze combinatie van bouwkundige, architectonische en functionele, 
installatietechnische en uitvoeringskosten en planning gerelateerde zaken, heeft alle noodzakelijke 

inbreng gewaarborgd om te komen tot een optimaal resultaat.  

 
In het ontwerpteam, dat één a twee keer in de week bijeenkomt, zijn de belangrijkste zaken 

besproken; hier zijn de meeste besluiten tevens genomen. Besluiten van een meer structurele aard 
zijn intern binnen Witzand Bouwmaterialen B.V. teruggekoppeld en in het managementteam 

besproken.  
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Aanvullend aan dit ontwerpteam zijn overige adviseurs ingeschakeld, zoals een constructeur, een 

akoestisch adviseur, een ecoloog, een veiligheidsadviseur en een tuinontwerper.  
 

Tijdens de bouw zijn de medewerkers op de hoogte gehouden door periodiek foto’s te ontvangen via 

de e-mail met de vorderingen van het bouwproject. Verder is de bouw aangrenzend aan de bestaande 
gebouwen, waardoor de medewerkers alle gebeurtenissen van de buitenkant konden aanschouwen.  

Daarnaast is aan de personeelsleden een mogelijkheid geboden om op vastgezette tijden het in 
aanbouw zijnde bouwwerk te bezoeken onder begeleiding van de bouwmanager, die toelichting gaf 

op diverse bouwkundige en installatietechnische aspecten.  

 
Aan omwonenden en overige belanghebbenden is informatie gegeven middels updates op social 

media en de website van Witzand Bouwmaterialen. Daarnaast is op de Nationale Dag van de Bouw op 
zaterdag 20 mei 2017 het bouwterrein opengesteld voor alle belangstellenden om te kijken wat er 

precies wordt gebouwd. De hoofdaannemer Bouwbedrijf de Driehoek zorgde voor de begeleiding over 
de bouw om geïnteresseerden te voorzien van informatie. De Driehoek heeft direct omwonenden 

geïnformeerd over de bouwwerkzaamheden en de eventueel benodigde contactpersonen.   

 

TOEGANKELIJKHEID TERREIN EN GEBOUW 

De gehele vernieuwbouwtraject is opgebouwd in fase 1 kantoor-afhaalcenter en fase 2 expeditie-
machinale. Daaromheen gaan alle bedrijfsactiviteiten binnen Witzand gewoon door, waardoor een 

goed doordacht vervoersplan essentieel is. Het afhaalcenter en kantoorgebouw is toegankelijk voor 

belanghebbenden, maar het overige deel van het terrein is voor veiligheidsredenen niet vrij 
toegankelijk voor omwonenden en externe belanghebbenden. 

 
Op het kantoor en afhaalcenter wordt op een beeldscherm een doorlopende presentatie getoond, 

wanneer mogelijk kan informatie worden geleverd over de toegepaste technologieën tijdens de bouw.  

 

 
 

PROJECTTEAM 

Nadat een functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen door de architect is opgesteld, is er een 

ontwerpteam aangesteld dat aantoonbare ervaring en affiniteit heeft met duurzaamheid en 
energiezuinig bouwen. 

 
Opdrachtgever:  Witzand Onroerend Goed B.V. 

Architect:   Building Design Architectuur 
Bouwdirectie:  Kienhuis Bouwmanagement B.V. 

Technisch adviseur: Acutus B.V.  

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf de Driehoek B.V. 
Installateur:  Lowik Installatietechniek B.V. 

BREEAM Assessor: Martin Dunnink  
 

 

 


