
 

Casestudy MAN 9  
Karspeldreef 14 + 16, Amsterdam Zuidoost 
 
In het kader van de BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie, beoordelingsrichtlijn 2014 versie 2, credit 
MAN 9 – kennisoverdracht, wordt hieronder een casestudy weergegeven. Deze casestudy volgt de 
indeling volgens de criteria-eisen uit de beoordelingsrichtlijn.  
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Beschrijving van het project en het gebouw  
Met het project ‘Karspeldreef 14 + 16’ worden 2 woontorens op een sokkel aan de wijk Bullewijk in 
Amsterdam Zuidoost toegevoegd. Op een sokkel van 6 bouwlagen, met maatschappelijke ruimten 
(zorgcluster en Jongerentalentencentrum), commerciële ruimten (voorzieningen + kantoor), een 
ruime fietsenstalling en ondergrondse parkeervoorzieningen, worden 2 woontorens, van 
respectievelijk 115 en 98 meter hoogte met een verscheidenheid aan woningen voor verschillende 
doelgroepen gebouwd. 
Voor het programmadeel kantoren wordt een BREEAM-rating voorbereid.  
 
BREEAM-rating en -score 
BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is in Nederland het belangrijkste keurmerk om 
nieuwbouwprojecten en renovaties te beoordelen op hun duurzaamheidsprestaties. Met BREEAM-
NL Nieuwbouw en Renovatie worden gebouwen beoordeeld op negen verschillende 
duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, 
landgebruik en ecologie en vervuiling.  
De score is opgebouwd uit deelscores vanuit deze categorieën. De optelling hiervan leidt tot een 
totaalscore en het aantal sterren. 
 

 
 
Er dient voor dit project een BREEAM-NL nieuwbouw certificaat behaald te worden met een 
Excellent (vier sterren) score.  
 
de belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw 
Voor Karspeldreef 14 + 16 wordt de vraag naar energie beperkt door optimaal te isoleren, 
hoogwaardig materiaal te gebruiken met aandacht voor koudebruggen en luchtdichtheid. Daarnaast 
is er gezocht naar een optimale open/dicht verhouding en gebruiks- en verliesoppervlak van de 
gevel, waardoor een lage BENG1-waarde is gerealiseerd. 

 Warmte-, koudeopslag  
Karspeldreef 14 + 16 wordt aangesloten op een eigen energieopwekkingsinstallatie op basis 
van warmtepompen en warmte/koude opslag in de bodem (WKO). 

 WTW-installatie 
In de kantoren wordt uit de ventilatie warmte teruggewonnen door middel van een warmte-
terug-win (WTW) toestel met een zeer hoog rendement en met laag elektriciteitsverbruik. 

 Tijdelijke energiebuffer in het sprinkler bassin. 
Er is voorzien in een koppeling met de sprinklerbuffer waardoor toekomstige inkoppeling van 
datawarmte mogelijk is. Tevens kan de koppeling ingezet worden t.b.v. redundantie. 

 Zonnepanelen  
Op de daken worden PV-panelen geïnstalleerd. De opgewekte energie wordt ingezet voor 
alle gebouw-gebonden installaties. 



 Bouwsysteem 
De ambitie is om de constructie van het gehele project vanaf de tweede verdieping op te 
bouwen uit het CD20-systeem. Dit is een modulair prefabbetonsysteem dat demontabel en 
herbruikbaar is. 

 Flexibiliteit 
De technische schachten zijn zoveel mogelijk bereikbaar gemaakt, zodat het makkelijk is voor 
latere aanpassingen.  
De kantoorvloeren zijn vrij in te delen door toepassing van een kolommen grid en een 
relatief grote overspanning. Toepassing van twee entrees maakt het mogelijk om de 
kantoorvloeren flexibel in te delen voor meerdere gebruikers. 

 Groene daken 
Op het kantoordak komen zoveel mogelijk inheemse plantensoorten om vogels, vlinders, 
bijen, vleermuizen enz. … aan te trekken. 
In de ingesloten patio zijn verschillende plantensoorten voorzien welke in een gematigder 
klimaat groeien. De beoogde plantensoorten zijn uiterst geschikt voor het aantrekken van 
vlinders en bijen. 
 

 
oppervlaktes terrein en kantoorprogramma (volgens NEN 2580) 
 

programmadeel oppervlak (BVO) 

kantoortotaal  20.598,8 m2 

terreinoppervlak locatie 5,88 Ha 

lobby 1.897,6 m2 

verkeersruimten 1.464 m3 

opslagruimten (incl. afval) 57,2 m4 

fietsparkeren  327,1 m5 

technische ruimten  722,3 m6 

 
 



Verwacht energieverbruik (in kWh/m2 BVO)    

     

Onderdeel 
Totaal 
(kWh/jaar) Specifiek (kWh/m2 BVO) type energie Hoe berekend/ bepaald 

Elektriciteit gebouwinstallaties 444.990 21,9 Elektrisch 
Conform schatting vermogens, o.b.v. 
bedrijfstijden van 8-18 uur. 

Elektriciteit Gebruikersapparatuur 
(keuken, pc’s, e.d.) n.v.t. n.v.t.   

Niet te voorspellen in dit stadium, 
kan alleen d.m.v. kengetallen. 

Elektriciteit Verlichting  
(bij kantoorcellen, 6 W/m²) 316.680 15,6 Elektrisch 

Conform schatting lichtberekeningen. 
O.b.v. bedrijfstijden van 8-18 uur. 

Elektriciteit Verlichting  
(bij kantoortuinen, 4,5 W/m²) 237.510 11,7 Elektrisch 

Conform schatting lichtberekeningen. 
O.b.v. bedrijfstijden van 8-18 uur. 

Warmte (WKO) 126.000 6,2 Elektrisch 
Conform berekening EOI installatie 
Eteck 

Koude (WKO) 43.000 2,1 Elektrisch 
Conform berekening EOI installatie 
Eteck 

Totaal 1.168.180,0 57,5     

     

     
Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen (in kWh/m2 BVO)   

     

Onderdeel 
Totaal 
(kWh/jaar) Specifiek (kWh/m2 BVO) type energie Hoe berekend/ bepaald 

Direct (stadsverwarming) n.v.t. n.v.t.   
Stadsverwarming wordt niet 
toegepast in de kantoren 

Indirect (elektriciteitscentrale) 789.020 39 Elektrisch 

Dit is de som van alle verwachte 
elektriciteitsverbruik.  
COP Conform BENG berekening. COP 
warmtepomp 5, COP koeling 20. 



Indirect (elektriciteitscentrale) 
Omgerekend naar primair fossiel 
energiegebruik in MJp 7.101.180 350 

Primair fossiel 
energiegebruik 

Conform omrekening naar Primair 
fossiel energiegebruik, 1 kWh = 9 
MJp. 

Totaal 789.020,0 38,9     

     

     
Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen (in kWh/m2 BVO)   

     

Onderdeel 
Totaal 
(kWh/jaar) Specifiek (kWh/m2 BVO) type energie Hoe berekend/ bepaald 

Direct (WKO)       

Dit is de geleverde thermische 
energie door de WKO minus het 
elektriciteitsgebruik. 

PV Cellen 42.451 2 Elektrisch Conform BENG berekening. 

Totaal 42.451,2 2,1     

     

     
Verwacht waterverbruik (in m3/ persoon/ jaar)    

     

Onderdeel Totaal (m3jaar) Specifiek (m3/persoon/jaar)   

Water n.v.t. n.v.t. 
Niet te voorspellen in dit stadium, kan alleen dmv 
kengetallen 

     
Verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water (in m3/ persoon/ jaar) 

     

Onderdeel Totaal (m3jaar) Specifiek (m3/persoon/jaar)   

Water n.v.t. n.v.t. Enkel voor irrigatie is een buffer opgesteld. 



de tijdens het bouwproces ondernomen stappen ter reductie van de impact op het milieu, 
bijvoorbeeld door innovatieve bouwmethoden  
hergebruik 
Op de huidige locatie staan twee kantoren die plaats zullen maken voor ons project. Het is de ambitie 
om de bestaande gebouwen te inventariseren met het oog op hergebruik van installaties als 
materialen.  
Samen met degene die het gaat slopen zal worden gekeken of de materialen te koop worden 
aangeboden via een platform voor urban mining. Op deze wijze is het mogelijk om vraag en aanbod 
met elkaar actief in verbinding te brengen. Bij het sloopafval is de ambitie om dit maximaal zuiver te 
houden om recyclage te bevorderen en gemengd en risicovol afval te minimaliseren. 
Bouwplaats  
Ten aanzien van de bouwplaats worden de volgende bouwplaatscredits gehonoreerd: 

 MAN 2 Bouwplaats en omgeving  

 MAN 3 Milieu-impact bouwplaats  

 WST 1 Afvalmanagement op de bouwplaats  

 LE 3 Aanwezige planten en dieren op de locatie van het bouwproject  
 
 
ambities, planvorming 
Er is gekozen voor het behalen van een BREEAM-NL certificaat met score Excellent. Hiervoor is al 
gekozen bij aanvang van het project waardoor het mogelijk werd om al heel vroeg alle negen 
BREEAM-NL duurzaamheidsonderwerpen te integreren in de planvorming en het ontwerp. 
 
technische oplossingen 
De belangrijkste BREEAM-NL maatregelen die in het ontwerp zijn geïntegreerd zijn:  

 Een hoog percentage aan gevelopeningen zorgt voor veel daglicht in het kantoor en ruime 
uitzichten naar de omgeving. Dit verhoogt het welbevinden van de gebruikers (credit HEA 2);  

 Verblinding door invallend licht wordt tegengegaan door individueel bedienbare zonwering 
(credit HEA 3)  

 Visueel comfort door hoogwaardige binnenverlichting (credit HEA 4, HEA 5 en HEA 6)  

 Toevoer van schone buitenlucht en afvoer van gebruikte binnenlucht. Toe- en afvoer en 
externe luchtvervuiling zijn strikt gescheiden (HEA 8)  

 Een hoog thermisch comfort door toepassing van een basis verwarming en koeling middels 
de luchtbehandeling en een door de gebruiker individueel bedienbare naverwarming/-
koeling d.m.v. klimaatplafonds (credit HEA 10)  

 Gezoneerde temperatuurregeling (verwarming en koeling) voor de individuele 
gebouwgebruikers (credit HEA 11) 

 Een BENG berekening met een verbetering van minimaal 38% ten opzichte van de gestelde 
eis (credit ENE1) 

 Zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit (Credit ENE 1 en ENE 5)  

 Subbemetering van energieverbruiken door alle verhuurbare zones te voorzien van 
energiemeters t.b.v. warmte, koude, elektra en water (credit ENE 2) 

 Energiezuinige liften (credit ENE 8 en ENE 9) 

 In de hoofdentree wordt een Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) voorzien (credit 
TRA 7) 

 Waterbesparende voorzieningen zoals waterbesparende sanitaire voorzieningen, lekdetectie 
en automatisch afsluiters o.b.v. aanwezigheidsdetectie  (credit WAT 1 en WAT 4) 

 flexibel bouwen voor de kantoorfunctie (MAT8) 

 gebruik van gerecycled toeslagmateriaal, betongranulaat, in beton (WST2) 

 Lekdetectiesysteem voor koudemiddelen in het gebouw (credit POL 2)  

 Warmtelevering door een all-electric WKO systeem (credit POL 4)  

 geluidsoverlast voorkomen door geluidsreducerende maatregelen voor de 
gebouwinstallaties (credit POL 8) 



 
proces, organisatie 
Tijdens het gehele project, vanaf ontwerp tot oplevering en ingebruikname, wordt een BREEAM-NL 
expert betrokken bij het project. Zo blijven tijdens het gehele proces de BREEAM-NL en de gekozen 
credits kritisch beschouwd en beoordeeld om zo een goede integratie van de categorieën te 
verzekeren en verlies van de ambities tijdens de uitvoering te voorkomen. 
 
BREEAM-NL-credits 
Onderstaande tabel geeft de gekozen credits weer waarmee de ambitie BREEAM-NL Excellent 
certificaat met een score van minimaal 70% kan worden behaald: 
 

Management   
Man 1 Prestatieborging 

Man 2 Bouwplaats en omgeving 

Man 3 Milieu-impact bouwplaats 

Man 4 Gebruikershandleiding 

Man 8 Veiligheid 

Man 9 Kennisoverdracht 

Man 12 Levenscycluskostenanalyse 
  

Gezondheid   
Hea 2 Uitzicht 

Hea 3 Tegengaan lichthinder 

Hea 4 Hoogfrequente verlichting 

Hea 5 Kunstverlichting binnen- en buiten 

Hea 6 Lichtregeling 

Hea 8 Interne luchtkwaliteit 

Hea 9 Vluchtige organische verbindingen 

Hea 10 Thermisch comfort 

Hea 11 Temperatuurregeling 
  

Energie   
Ene 1 Energie efficiëntie 

Ene 2a Subbemetering energieverbruiken (overige functies) 

Ene 4 Energiezuinige buitenverlichting 

Ene 5 Toepassing hernieuwbare energie 

Ene 8 Energiezuinige liften 

Ene 26 Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil 
  

Transport   
Tra 1 Aanbod van openbaar vervoer 

Tra 3a Alternatief vervoer (overige functies) 

Tra 4 Voetgangers- en fietsersveiligheid 

Tra 5 Vervoersplan en parkeerbeleid 

Tra 7 Vervoersinformatiepunt 
  

 
 
 

 



Water   
Wat 1a Waterverbruik (overige functies) 

Wat 2 Watermeter 

Wat 3 Lekdetectie hoofdwateraansluiting 

Wat 4 Zelfsluitende watertoevoer sanitair 

Wat 6 Irrigatiesystemen 
  

Materialen   
Mat 1 Bouwmaterialen 

Mat 5 Onderbouwde herkomst van materialen 

Mat 7 Robuust ontwerpen 

Mat 8 Gebouwflexibiliteit 
  

Afval   
Wst 1 Afvalmanagement op de bouwplaats 

Wst 2 Gebruik van gerecycled materiaal 

Wst 3a Opslagruimte voor herbruikbaar afval (overige functies) 

Wst 6 Inrichting 
  

Landgebruik en ecologie 

LE1 Hergebruik van land 

LE3 Aanwezige planten en dieren op de bouwlocatie 

LE4 Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied 

LE6 Duurzaam medegebruik van planten en dieren op de lange 
termijn   

Vervuiling   
Pol 1 GWP van koudemiddelen voor klimatisering 

Pol 2 Voorkomen van lekkages van koudemiddelen 

Pol 4 Ruimteverwarming gerelateerde NOx emissie 

Pol 6 Afstromend regenwater 

Pol 7 Minimalisering lichtvervuiling 

Pol 8 Geluidsoverlast 

 
 
 
kosten 
Door de BREEAM-NL eisen vroegtijdig te integreren in het ontwerp en door de efficiënte invulling van 
de credits, zijn de extra investeringskosten als gevolg van de BREEAM maatregelen zo laag mogelijk 
gehouden. 
 
baten 
De commerciële meerwaarde van een BREEAM Excellent certificaat is van groot belang voor de 
eigenaar en voor de huurders van het kantoor.  
In de exploitatiefase speelt met name de flexibiliteit en het zuinige energiegebruik en de daaraan 
gerelateerde lagere kosten een grote rol. Voor de gebruiker zal het welbevinden en de gezondheid 
van belang zijn, met name ook voor de arbeidsproductiviteit.  
 
 



tips voor volgend project  
De vroege implementatie, tijdens de ontwerpfase van het project, zorgt voor een efficiënte integratie 
van de technische aspecten van BREEAM-NL. Er wordt op deze manier binnen het ontwerpteam 
bewust gestuurd op duurzame oplossingen.  


