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Inleiding 
 
Op de Graanweg te Moerdijk (logistieke hotspot nr. 1 in 2017) wordt een hoogwaardig 
logistiek distributiecentrum ontwikkeld. Het DC is gelegen op industrieterrein "Moerdijk". 
 
Bedrijventerrein Moerdijk is strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam en 
Antwerpen. Het terrein beschikt over uitstekende multimodale voorzieningen door de 
aanwezigheid van zowel zee- als binnenvaarthavens, spooraansluiting en twee directe 
aansluitingen op het rijkswegennet. Moerdijk kenmerkt zich verder door een 
verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten, een ruime opzet van het bedrijvenpark en goede 
gezamenlijke voorzieningen, zoals beveiliging.  
 
Moerdijk ligt op een knooppunt van snelwegen. Het heeft directe aansluitingen op de A16 
(Antwerpen-Breda-Rotterdam), A59 en A17 (Moerdijk-Roosendaal-Antwerpen). Deze zijn 
aangesloten op belangrijke Oost-West verbindingen, zoals de A15 en de A58. Ook het 
Europese achterland is daarmee uitstekend bereikbaar.  
 
Het logistieke complex omvat in totaal circa 19.000 m² bvo. 
 
De nieuwbouw ontwikkeling is zowel in zijn geheel als in twee delen te huur. 
 
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. 
 
BREEAM  
Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij dit project. Daarom 
is ervoor gekozen om de nieuwbouw met de BREEAM methodiek op te zetten. 
BREEAM is een methodiek om de duurzaamheidsprestatie van vastgoed te beoordelen. 
Door het ontwerp langs deze lat te leggen en te bouwen naar deze maatstaven creëren we 
een duurzamer gebouwde omgeving. Hier hebben wij als gebruiker, maar ook de 
maatschappij en het milieu baat bij. BREEAM kent een kwalitatieve weging van 1 tot 5 
sterren. Voor deze bouw is er de ambitie om 3 sterren te behalen. Bij het realiseren van 
deze plannen zijn de nodige ontwerpmaatregelen vereist en is er kennis nodig van de 
BREEAM methodiek. 
 
Door middel van maatregelen op 9 hoofdstukken binnen de BREEAM-NLsystematiek, wordt 
gestreefd naar een BREEAM waardering ‘Very Good’. Deze score wordt behaald door 
punten te behalen binnen deze 9 rubrieken van BREEAM. De totaalscore moet daarvoor 
minimaal 55% zijn. Dit doel wordt behaald door de volledige bouw te laten voldoen aan de 
crediteisen.  Voor het behalen van een BREEAM certificering is de W4Y adviseurs 
ingeschakeld om als “BREEAM expert” te adviseren, te sturen en te begeleiden.  
 
Inmiddels heeft W4Y adviseurs de nodige ervaring in het realiseren van BREEAM-
gecertificeerde nieuwbouwprojecten. Daardoor kunnen sneller nut en noodzaak samen met 
de klant gescheiden worden. Ruime ervaring met quickscans levert zeer betrouwbare 
inzichten op. De kosten- en batenanalyse van zowel interne als externe kosten wordt steeds 
eerder in het proces ingezet en de nauwkeurigheid daarvan stijgt. Middels vergroening door 
het behalen van het ‘Very Good’ BREEAM certificaat hebben wij bijgedragen aan een 
hogere marktwaarde voor het gerealiseerde vastgoed. Uiteraard heeft de opgedane kennis 
over BREEAM ook voor overige partijen in het bouwproces een onderscheidende waarde. 
 



BREEAM-NL credits  
Onderstaande is een overzicht van de BREEAM credits die voorzien zijn in het ontwerp. 
Wanneer deze credits op een door de assessor goedgekeurde manier worden 
geïmplementeerd, zal dit leiden tot een score van 3 sterren. Voor de precieze inhoud van 
deze credits verwijzen wij naar de BRL BREEAM-NL Nieuwbouw 2014 v2.  
 
MAN 1 – 2 – 3 – 4 –  9  
HEA 2  -  3 -  4 – 5  – 8 – 10 
ENE 1 – 2 – 4 – 26  
TRA 3 – 5 – 8 
WAT 1 – 2 – 3 –  6 
MAT 1 – 5 – 7 
WST 1 – 2 -  3 – 6 
LE 1 – 3 – 4 – 6 
POL 2 – 4 – 6 – 7 – 8  
 
Omvang van het project 
Het totale terreinoppervlak is 30.150 m2. Het Bruto vloeroppervlak beslaat circa 19.000 
m2. En bestaat uit Kantoorfunctie van 700 m2 oppervlak en Industriefunctie oppervlak van 
18.000 m2. 
 
Verwacht energiegebruik  
• energie 29 kWh/m2 BVO 
• fossiele brandstoffen 29 kWh/m2 BVO 
• hernieuwbare energie 0 kWh/m2 BVO 
• water 4 m3/persoon/jaar 
• grijswater 0 m3/persoon/jaar 
 
Reductie van de impact op het milieu  
 
Tijdens het bouwproces ondernemen we de volgende activiteiten: 
• Afval gescheiden inzamelen 
• Waar mogelijk lokale inkoop van (gerecyclede) materialen 
• Ecologisch onderzoek voorafgaand aan de bouw 
 
Wat de betreft de technische oplossingen kiezen we voor: 
• Warmtepompen voor verwarming en koeling kantoren 
• Triple glas in de vliesgevels 
 
Duurzame maatregelen  
 
Sociaal 

• Stimulering van de natuur in de wijdere omgeving door een ecologisch plan te 
maken. 
 

Economisch 
• Door gebruik te maken van warmtepompen, kost koeling en ruimteverwarming 

minder. 
• Een duurzaam gebouw is ook aantrekkelijk voor huurders, zodat investeringen 

zichzelf via hogere huuropbrengsten terugverdienen. 



 
 
 
Kosten / Baten  
Investeringen in o.a. warmtepompen, gebouwbeheersysteem, betere isolatie en 
verantwoorde bouwmaterialen leiden tot lagere energielasten en een gezonder 
binnenklimaat. 
 
Tips voor volgend project  
De “lessons learned” zijn vooral: start tijdig met het BREEAM proces en leg de afspraken 
met de betrokken partijen goed vast. Daarnaast is een ervaren BREEAM expert een echte 
meerwaarde waardoor het project daadwerkelijk zonder puntenverlies gerealiseerd wordt.  
	
Op basis van ervaringen uit dit en voorgaande projecten, vinden wij de volgende 
aandachtspunten van belang voor een perfect BREEAM-traject:  

• BREEAM zo vroeg mogelijk in het proces opnemen 
• keuzemoment wel/niet BREEAM nog eerder in proces SO-VO fase,  
• QuickScan en keuzelijst met kosten en baten moet leidend worden in zowel de VO 

als DO-fase,  
• samenwerking met accountant en subsidieadviseur en assessor t.a.v. MIA, EIA, als 

SDE+  
• werken met partijen met BREEAM ervaring maken het proces eenvoudiger; ervaring 

geeft een duidelijke voorsprong  
• kies voor een FSC Chain of Custody, ISO 14001 en VCA gecertificeerde aannemer.  

	
Persoonlijke aandacht voor toekomstige gebruiker 
De toekomstige gebruiker mag nauw betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp. Dit 
vertaalt zich naar het aanwezig zijn bij de ontwerpvergaderingen en het vormen een 
wezenlijk onderdeel van het ontwerpteam. Zo kan het gebouw optimaal afgestemd worden 
op de wensen. Ook tijdens kan de gebruiker betrokken blijven als onderdeel van het 
bouwteam. 
 

 
 
  
 
 



 


