
 

                  

 

Case Study – Nieuwbouw Koedood Dieselservice 

Beschrijving van het project 

Aan het Frankepad te Hendrik-Ido-Ambacht, op een steenworp afstand van de huidige locatie, wordt in juni 2017 

gestart met de realisering van een nieuw complex voor Koedood Dieselservice. Het complex omvat een nieuw 

kantoor met een ruime bedrijfshal. Op de eerste verdieping zal ook een deel als showroom worden ingericht.  

 

Meetbaar duurzaam met BREEAM 

Vroeg in het ontwerpproces is besloten om het nieuwe pand op duurzame wijze te ontwikkelen. De heren Koedood 

hechten hier grote waarde aan, des te meer omdat zij actief zijn in een branche die niet direct verbonden wordt 

met het thema duurzaamheid. Zij zijn namelijk specialist in revisie, verkoop, inbouw en service van 

scheepsdieselmotoren.  

Om die duurzame factor handig te implementeren en meetbaar te maken is gekozen voor een duurzaamheids 

certificering conform BREEAM-NL. Onder begeleiding van een expert verwerken alle belanghebbenden de 

verschillende duurzame kenmerken van het ontwerp. Ook de opdrachtgevers zijn hier nauw bij betrokken.  



 

                  

 

Organisatie & proces 

Om de ambitie waar te maken is er een ervaren team met dit ontwerp en de realisering ervan aan de slag gegaan. 

De meeste partijen hebben al eerder een BREEAM object gerealiseerd. Daarnaast is er bij het voorlopig ontwerp 

voor gekozen om twee BREEAM experts aan het team toe te voegen. Zij begeleiden alle partijen bij het invullen van 

de verschillende eisen. Ook zullen zij het geheel verantwoorden richting de assessor en de certificerende instantie.  

Het proces is hoofdzakelijk verdeeld in een ontwerpfase en een realisatiefase. In beide fases wordt het voldoen aan 

de richtlijn aangetoond. Hierin werken de verschillende disciplines van elektrotechniek, werktuigbouw en 

bouwkundig samen aan ontwerp en later realisering. De BREEAM experts begeleiden de teams en bewaken het 

voldoen aan de richtlijn.  

BREEAM Ambitie 

Het keurmerk BREEAM beoordeelt een ontwerp en een gerealiseerd gebouw op een breed scala van 

duurzaamheids aspecten. Deze zijn onderverdeeld in negen categorieën, namelijk:  

1| Management 6| Materialen 

2| Gezondheid 7| Afval 
3| Energie 8| Landgebruik & Ecologie 
4| Transport 9| Vervuiling 
5| Water  

De ambitie van de opdrachtgever is om vier van de vijf sterren te behalen met een prestatie van 74%.  

  



 

                  

 

Belangrijke innovatieve maatregelen 

Om deze ambitie te bereiken wordt er onder andere gericht op het verbruiken van weinig energie. De 

klimaatinstallatie wordt door gebruik van warmtepompen en vloerverwarming ontworpen op een laag 

energiegebruik. Daarnaast is men voornemens een groot deel van het energiegebruik zelf op te wekken door op 

het dak 300m2 aan PV-panelen te plaatsen. Een andere ontwerpmaatregelen is de toepassing van een 

grijswatersysteem voor het spoelen van de toiletten.  

Tijdens de bouw zullen ook stappen ondernomen te worden om de impact op het milieu in die fase te reduceren. 

Enerzijds zal gebruik worden gemaakt van de richtlijn bewuste bouwers om de bouwplaats te organiseren. 

Anderzijds hanteren we de BREEAM checklist A3 om de impact van de bouwplaats te beperken. Er wordt onder 

andere enkel FSC gekeurd hout toegepast, ook voor tijdelijke toepassing. Het afval wordt in 6 stromen gescheiden 

en verwerkt door een aantoonbaar duurzame afvalverwerker. Hierbij is het doel minimaal 80% recycling.  

Oppervlaktes 

Hieronder zijn de geplande oppervlaktes weergegeven voor het nieuw te bouwen pand. Er wordt geen (deel van) 

het terrein of gebouw beschikbaar gesteld voor gebruik door (lokale) gemeenschap.  

Ruimte soort Oppervlakte (BVO) 

Terrein 5.084 m2 

Gehele pand 3.870 m2 

Kantoorruimte 400 m2 

Bijeenkomstruimte 80 m2 

Industrieruimte 3.000 m2 

Opslagruimte 100 m2 

Verkeersruimte 290 m2 

  



 

                  

 

Verwacht energiegebruik 

Energie soort Verwacht gebruik 

Energiegebruik 12,9 kWh/m2 

Opwekking hernieuwbare energie 2,6 kWh/m2 

Waterverbruik 4 m3 per persoon per jaar 

Aandeel grijswater 60% (2,4 m3 per persoon per jaar) 

Kosten & Baten 

De totale stichtingskosten exclusief grond voor dit project worden geraamd op € 5.8 miljoen. De baten zijn nog niet 

te kwantificeren. Daarover kan we gezegd worden dat er op het gebied van energiekosten en comfort een winst 

behaald zal worden ten opzichte van de huidige situatie.  

Tips voor een volgend project 

Na oplevering zullen tips voor een volgend project worden geïnventariseerd en gepubliceerd.  

 


