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DC Fazantweg te Klundert

Casestudy duurzame nieuwbouw



Projectteam

Opdrachtgever Accres Real Estate II B.V.
Architect DENC
Aannemer Bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw
W- en E- installaties Van Rennes
BREEAM adviseur W4Y adviseurs B.V.
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Projectomschrijving
DC Fazantweg bevindt zich op bedrijventerrein Moerdijk dat strategisch is 
gelegen tussen de haven van Antwerpen en Rotterdam.
Het terrein beschikt over uitstekende multimodale voorzieningen door de 
aanwezigheid van zowel zee- als binnenvaarthavens, een spooraansluiting 
en twee directe aansluitingen op het rijkswegennet.
Het logistieke complex omvat in totaal circa 15.500 m² b.v.o. en is verdeeld 
in twee hoogwaardige DC’s inclusief mezzanine en kantoorruimte. In totaal 
zullen er 14 loadingdocks aanwezig zijn alsmede circa 132 parkeerplaatsen op eigen terrein.
Het gebouw wordt ontwikkeld naar moderne eisen en specificaties zoals:
• Extra grote vrije hoogte
• vlakke vloeren
• intelligente LED-verlichting
• Warmtepompen voor de kantoren
De duurzaamheidsambitie wordt met BREEAM nagestreefd en getoetst.
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BREEAM methodiek

Bijvoorbeeld: 
N ox-em issies

Lichtvervuiling 
G eluidsoverlast

Afval

Transport

Management Gezondheid

Water

Landgebruik en ecologie

Energie

Vervuiling

Materialen

Bijvoorbeeld: 
Bouw plaats

Kennisoverdracht
LCC analyse

Bijvoorbeeld: 
A anbod ov

Parkeerbele id
Vervoersinform atie

Bijvoorbeeld: 
A fval bouw plaats

H erbruikbaar afval
Com post

B ijvoorbeeld: 
D aglichttoetreding

Lichtregeling
Ventilatie

B ijvoorbeeld: 
W aterm eter

Lekdetectie
Irrigatiesysteem

Bijvoorbeeld: 
H ergebruik  land

Planten en dieren
O nderhoud 

B ijvoorbeeld:
EPC-berekening 

CO 2-reductie
Subbem etering

Bijvoorbeeld: 
Bouw m ateria len

H erkom st
A anrijbeveilig ing
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BREEAM methodiek
In dit project wordt met de volgende credits een ‘Very Good’ BREEAM-score van 
61,37% nagestreefd.

Management 1-2-3-4-9
Gezondheid 2-3-4-5-8
Energie 1-2-4-26
Transport 3-5-8
Water 1-2-3-6
Materialen 1-5-7
Afval 1-2-3-6
Landgebruik en ecologie 1-3-4-6
Vervuiling 2-4-6-7-8
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Oppervlakten project
Totale  terre inoppervlak 2,5  hectare
Bruto  vloeroppervlak 15.808m 2

Kantoorfunctie  oppervlak 3.227 m 2
Bijeenkom stfunctie  opp. 1.840 m 2

Theaterfunctie  opp. 791 m 2
Industriefunctie  oppervlak 9.950 m 2

O pslagru im te oppervlak 9.950 m 2
Verkeersru im te oppervlak 199 m 2
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Verwacht verbruik
• energie 29 kW h/m 2 BVO
• fossie le  brandstoffen 29 kW h/m 2 BVO

• hern ieuw bare energie  0  kW h/m 2 BVO
• w ater 4 m 3/persoon/jaar

• grijsw ater 0 m 3/persoon/jaar
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Beperken impact op milieu
Bouw proces:
• A fval gescheiden inzam elen

• W aar m ogelijk  lokale  inkoop van (gerecyclede) m ateria len
• Ecologisch  onderzoek voorafgaand aan de bouw

Technische oplossingen:
• W arm tepom pen voor verw arm ing en  koeling kantoren

• Trip le  glas in  de vliesgevels
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Duurzame maatregelen
Sociaal
• D oor een ecologisch  p lan  te  m aken w ordt de natuur ook in  de 

w ijdere  om geving gestim uleerd.

Econom isch

• D oor gebru ik te  m aken van w arm tepom pen, kost 
ru im teverw arm ing en  koeling m inder.

• Een duurzaam  gebouw  is ook aantrekkelijk  voor huurders, 
zodat investeringen zichzelf v ia  hogere huuropbrengsten  
terugverd ienen.



ww
w.

w4
y.n

l

Evaluatie
Kosten en  baten:
• Investeringen in  o .a. w arm tepom pen, 

gebouw beheersysteem , betere  iso latie  en  verantw oorde 
bouw m ateria len.

• Lagere energie lasten, gezonder b innenklim aat.

T ips voor vo lgende duurzam e projecten:
• Vroegtijd ig inschakelen  BREEA M -expert en  vastleggen 

afspraken, zeker in  bouw team verband.


