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Case study BREEAM 

Nieuwbouw distributiecentrum “DC Braak” te Roosendaal 

Op bedrijventerrein Borchwerf te Roosendaal wordt een nieuw, duurzaam distributiecentrum 

gebouwd. Om de prestaties op het gebied van duurzaamheid van DC Braak te meten, wordt het 

gebouw BREEAM-NL gecertificeerd. De ambitie is om het gebouw te certificeren met score 

‘outstanding’ volgens BREEAM BRL 2014 v2.0. 

 

 

 

Over het gebouw 

DC Braak te Roosendaal is gunstig gesitueerd tussen Rotterdam en Antwerpen; de twee grootste 

havens van Europa. Roosendaal wordt gezien als een zeer aantrekkelijke vestigingsplaats, en met de 

komst van onder andere Lidl, Primark en Hollister volop in beweging. West-Brabant is niet voor niets 

meermalen verkozen tot logistieke hotspot van Nederland. 

De nieuwbouw zal plaatsvinden op het bestaande bedrijventerrein Borchwerf, wat direct wordt 

ontsloten aan de A17 (afslag 20) die ten noordwesten van het terrein loopt. Aan de zuidoostzijde 

wordt het terrein ingesloten door het spoor, ter hoogte van station Roosendaal wat ideaal is voor 

werknemers die met het OV komen. Door de unieke ligging nabij een woonwijk ligt de 

arbeidsdoelgroep voor de operatie van dit distributiecentrum op steenworp afstand van het object.  
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In het ontwerp voor het gebouw spelen thema’s als duurzaamheid, flexibiliteit en kwaliteit een 

belangrijke rol, getuige ook de ambitie van een BREEAM-NL score Outstanding. Het logistieke 

centrum bestaat twee warehouses met kantoor die apart maar ook gezamenlijk gehuurd/gebruikt 

kunnen worden.  
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Overzicht oppervlakten  

Terrein 3,9 ha 

Warehouse 24030 m2 

Mezzanine 3485 m2 

Kantoor 1097 m2 

 

Project team 

Om de nieuwbouw te realiseren, en de BREEAM-NL score van Outstanding te behalen, werken 

onderstaande partners met elkaar samen: 

 

Opdrachtgever Intervest 

Architect Stripes Architects 

Aannemer Bolckmans NV 

Bouwmanagement Progam 

BREEAM-NL Expert M3E 

Ecoloog Econsultancy 

E-installaties n.t.b. 

W-installaties n.t.b. 

 

De belangrijkste randvoorwaarde om de ambities waar te kunnen maken is dat alle deelnemende 

partijen en personen enthousiast zijn en zich achter hetzelfde doel scharen: een hoog ambitieniveau 

voor de duurzame prestaties van het gebouw. 

 

Locatie  

DC Braak 
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Duurzaamheidsaspecten 

Er wordt een hoge mate van duurzaamheid bereikt m.b.t. energiegebruik door een combinatie van 

maatregelen die het energieverlies beperken, zoals hoge isolatiewaarden voor de thermische schil. 

Verder worden er installaties toegepast die op duurzame wijze energie opwekken én installaties die 

zeer energiezuinig zijn. 

 Triple glas met een optimale balans tussen het reduceren van ongewenste schittering, 
energieprestatie en thermisch comfort 

 Hoge isolatiewaarden voor de thermische schil: Rc-waarden van 3,5 m²K/W (vloer), 4,5 m²K/W ( 
gevel) en 6,0 m²K/W (dak) 

 Al het hout dat in het gebouw gebruikt wordt, is voorzien van FSC keurmerk.  
 Energiezuinige LED verlichting die voldoet aan NEN-12464-1 
 Energiezuinige LED verlichting met daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie 
 Energiezuinige LED buitenverlichting die voldoet aan NEN 12464-2 
 Geïsoleerde dockdeuren 
 Het monitoren en besparen van het watergebruik door: 

− Watermeter(s) 
− Lekdetectie om overmatig waterverlies en schade te beperken bij lekkage 
− Zelfsluitende watertoevoer van sanitair 
− Grijswatersysteem voor het spoelen van toiletten 

 Subbemetering om energieverbruik te kunnen monitoren en verder in te perken 
 Laadpunten voor elektrische auto’s op de parkeerplaats. De oplaadpunten zijn bereikbaar voor 

zowel personeel als bezoekers en worden van energie voorzien door zonnepanelen 
 Stimuleren van carpooling 
 Olie- en benzineafscheider 
 Waterberging en infiltratie op locatie waardoor druk op het publieke rioolstelsel niet toeneemt 
 Ecologische beoordeling van de locatie en maatregelen om de ecologische diversiteit van de 

locatie te stimuleren 
 Warmtepomp VRF systeem in de kantoren 
 Balansventilatie voor een gezond binnenklimaat in de kantoorruimtes 
 Luchtbehandelingskast met warmtewiel ten behoeve van warmteterugwinning uit afvoerlucht 
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Kwaliteit proces 

 Aanstellen commissioningsmanager  
 Externe BREEAM expert(s) en assessor 
 FSC gecertificeerd hout 
 Thermografische test om kwaliteit van de thermische schil te waarborgen 
 Luchtdoorlatendheidsmeting waaruit blijkt dat het gebouw voldoet aan de ontwerpspecificaties 

ten aanzien van luchtdichtheid 
 

 

 

Verbruik     

Verwacht energiegebruik 23,4 kWh/m2 BVO 

Verwacht verbruik fossiele brandstoffen 19,2 kWh/m2 BVO 

Verwacht verbruik hernieuwbare energiebronnen 38,5 kWh/m2 BVO 

Verwacht waterverbruik 10  m3/persoon/jaar 

Verwacht % hemelwater en/of grijs water 29  % 
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BREEAM scores 

De ambitie is om voor dit project een BREEAM-NL ‘Outstanding’ score (★★★★★) te behalen, met 

een gewogen score van 91,4%. Deze score is bepaald aan de hand van de volgende scores voor de 9 

categorieën. 

 

100%  99%  96% 
Management  Gezondheid  Energie 

     

67%  88%  53% 
Transport  Water  Materialen 

     

67%  82%  64% 
Afval  Landgebruik & ecologie  Vervuiling 

 

 

Het doel is om een integraal duurzaam gebouw te bouwen, waarbij de benodigde credits gelijkmatig 

verdeeld zijn over de 9 categorieën van BREEAM-NL. Wanneer ‘outstanding’ de ambitie is, heeft het 

weinig zin om te kiezen voor bepaalde speerpunten; op alle categorieën moet dan flink ingezet 

worden om de ambitie waar te kunnen maken. 
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Kosten en baten 

Er zijn voor dit project drie typen kosten verbonden aan het BREEAM certificeringsproces: 

1. Kosten voor het BREEAM certificeringsproces zelf; 

2. Kosten voor investeringen voor het behalen van credits met een ROI; 

3. Kosten voor investeringen voor het behalen van credits zonder een directe ROI. 

 

Kosten die gemaakt moeten worden voor het certificeringsproces zelf bestaan bijvoorbeeld uit het 

registreren van het project en de aanstelling van experts en assessoren. 

 

De kosten voor investeringen met een ROI bestaan bijvoorbeeld uit de kosten voor duurzame 

maatregelen zoals energiezuinigere installaties en verlichting, en zonnepanelen. De besparingen die 

met deze investeringen worden behaald, zorgen ervoor dat de investering zichzelf terug verdiend 

binnen enkele jaren. Zeker als maatregelen ook in aanmerking komen voor subsidieregelingen. 

 

Kosten voor investeringen zonder een directe ROI betreffen maatregelen die zich richten op 

immateriële en lastiger meetbare doelen, zoals bijvoorbeeld de gezondheid en het welzijn van het 

personeel. Veel van de maatregelen voor de categorie ‘Gezondheid’ maatregelen waarvan het effect 

op productiviteit wetenschappelijk is aangetoond. Het is echter (nog) niet mogelijk om daar voor een 

project cijfers aan vast te hangen. Het doel is om gebouwen gezonder te maken en daardoor een 

beter leefklimaat bieden voor de mensen met als gevolg een hogere productiviteit en een lager 

verzuim. Aangezien de personeelskosten ongeveer 90% van de operationele kosten bedragen, zal 

een klein effect op productiviteit en ziekteverzuim leiden tot een aanzienlijke bijdrage aan het 

terugdringen van de totale operationele kosten. Deze maatregelen zullen dus indirect zeker wel een 

ROI hebben. 
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Tips 

Met de opgedane ervaring bij dit project kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan:  

1. Start vroegtijdig met het inventariseren welke credits gehaald kunnen c.q. dienen te worden. 

Een aantal credits kunnen alleen gehaald worden indien hier tijdig mee gestart wordt en/of 

met de hulp van personen en bedrijven in de omgeving, bijv. bij consultatie (MAN 6) 

2. Iteratief proces, en zeker met betrekking tot BREEAM betekent dit dat het proces continu in 

de gaten moet worden gehouden om de kwaliteit te waarborgen en gestelde doelen te halen 

3. Locatie speelt een belangrijke rol in het al dan niet behalen van sommige credits. Dit heeft 

impact op de hoeveelheid punten die voor andere credits behaald dienen te worden. Ook 

hierbij geldt dat vroegtijdig inventariseren hiervan waardevolle informatie oplevert voor het 

(eventueel) bijstellen van de te behalen credits 
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BREEAM Credits 

 


