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Projectbeschrijving
Plukon Wezep is een producent van ultraverse maaltijden voor de Nederlandse en Belgische
retailmarkt. De locatie te Wezep is een productielocatie gericht op het verpakken en verwerken van
verse kip (delen). Op 24 maart 2017 is er brand geweest in de productiehal. De productiehal is zo snel
mogelijk herbouwd met de doelstelling om binnen een jaar na de brand weer in bedrijf te gaan. Het
kantoorgedeelte had alleen rookschade en blijft gehandhaafd. Plukon wil voor de nieuwbouw het
BREEAM-certificaat Outstanding behalen.

Procesbeschrijving
Door de brand van is het gehele productieproces op deze locatie uitgevallen. Omdat Plukon zo snel
mogelijk weer productie gereed wou hebben heeft de factor tijd de allerhoogste prioriteit gekregen.
Binnen dit gegeven had Plukon de ambitie om ook nog eens het hoogste BREEAM-label
“Outstanding” voor dit gebouw te behalen. Om dit mogelijk te maken is een bouwteam geformeerd uit
(lokale)partijen die zowel snel kunnen schakelen als ervaring hebben met BREEAM-projecten. Hierbij
is de architect leidend in het VO/DO-stadium t.b.v. bouwaanvraag en nemen adviseurs, aannemer en
installateurs tijdens het proces geleidelijk aan de estafettestok over t.b.v. verdere uitwerking van het
project. Hierdoor is er geen strikte scheiding tussen Ontwerp en Uitvoeringsfase, maar wordt er
integraal van grof naar fijn gewerkt, waarbij al gestart wordt met de ruwbouw voordat de installaties en
afwerking uitgedetailleerd zijn. Tijdens dit proces worden technische beschrijvingen, tekeningen en
berekeningen als in een levende set documenten vastgelegd en uiteindelijk verankerd met de status
“As-Built”.
Hoewel dit proces gangbaar is in de Nederlandse bouwsector conflicteert dit met strikte scheiding
tussen Ontwerp en Uitvoering zoals BREEAM die hanteert. Dit vereist bijzondere samenwerking
tussen alle betrokken partijen om bij oplevering te voldoen aan de vereiste bewijslast om het gewenste
BREEAM-certificaat “Outstanding“ te behalen.
Betrokken partijen
Opdrachtgever
BREEAM adviseur
BREEAM assessor
Architect
Constructeur
Bouwkundig aannemer
Koel/vriestechniek
E&W-Installateur
Commissioning manager

: Plukon Wezep B.V.
: Adamasgroep Arnhem
: MAT25 Rotterdam
: RGB-architecten, Lutjebroek
: HB&S, Nieuwe Steen
: Salverda, ‘t Harde
: IBK, Houten
: Aalberts, Oene
: Sparkling Projects, Apeldoorn

Planning:
Bouwaanvraag
Start sloop
Start bouw
Vroege start tijdelijke machines
Waterschade
Herstel Oplevering

: 2017 Q2
: 2017 Q3
: 2017 Q4
: 2018 Q2
: 2018 Q4
: 2020 Q4
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Gebouwgegevens
De productiehal heeft een bruto vloer oppervlak van ca. 22.750 m2 met een kantoor/bijeenkomstdeel
van ca. 1.500 m2. De productiehal heef inclusief de verdiepingen voor de kantoren en bijeenkomst
een maximale hoogte van ca. 14 m.
De hal wordt op dezelfde plaats herbouwd als de gesloopte hal en sluit aan op het gehandhaafde
kantoorgebouw dat buiten de brand is gebleven.
BREEAM-functies nieuwe hal
Bouwaard
BREEAM-ambitie
Opp. Industriefunctie
Opp. Kantoor
Opp. Bijeenkomstfunctie
Opp. Terrein
Opp. Verkeersruimte
Opp. Opslagruimte
EPG score
Rc-waarden
Koeling/verwarming

Verlichting

: industrie- + kantoor- + bijeenkomstfunctie
: staalskeletbouw met lichte wand en dak beplating
: afzonderlijke koel- en vriesgedeelte binnen de gebouwschil
: >85% Categorie “Outstanding”
: ca. 22.900 m2 BVO
: ca. 900 m2 BVO
: ca. 480 m2 BVO
: ca. 30.000 m2
: ca. 500 m2
: ca. 1.300 m2
: 0,0
: 3,5 m²K/W (vloer), 4,5 m²K/W (gevel), 6 m²K/W (dak)
: koelen en vriezen: volledig CO2
: verwarming: restwarmte uit koel/vriesinstallatie, bij onvoldoende
restwarmte schakelt de warmtepomp bij.
: ventilatie: LBK met restwarmte uit koeling en koeling uit centrale
CO2-installatie
: LED-verlichting. In kantoren en bijeenkomstruimten voorzien van
aanwezigheidsdetectie

VERWACHTE ENERGIEBEHOEFTE
EPG gebouwgebonden installaties
volledig gedekt door PV
Koel-vries installatie, gebouw gebonden
ca. 30% gedekt door PV
Laadpalen EV
Volledig gedekt door PV
Totale energiebehoefte

DUURZAME ENERGIE
Opwekking zonnepanelen
1208 panelen Phono PS320M-20UH
(1,66m² | 320Wp)
Besparing primaire energie
FOSSIELE BRANDSTOF
verwacht gebruik

jaarlijks
897.930 MJ
= 249.425kWh
5.529.646 MJ
= 1.536.012kWh
59.400 – 114.555 MJ
= 16.500 kWh
6.542.131 MJ
= 1.817.258kWh

jaarlijks / m2 BVO

305.725kWh
2.817.564 MJ

12,6 kWh/m2

n.v.t.

n.v.t.

DRINKWATER
verwacht gebruik*
3,9 m3/persoon
* o.b.v. gemiddeld toiletbezoek per persoon per dag: 3 keer
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Technische oplossingen
De bovenstaande energetische resultaten zijn bereikt door toepassing van o.a. de volgende
noemenswaardige duurzame ontwerpmaatregelen:


Aanwezigheidsdetectie t.b.v. verlichting in kantoren, was- en kleedruimten en sanitair;



Energiezuinige Ledverlichting;



Zeer waterbesparende toiletten, uitgerust met spoelkeuzeknoppen en spoelonderbrekers;



Bemetering van afzonderlijke energie- en waterstromen;



Lekdetectie op koelmiddelen



Hoge isolatiewaarden dak en gevels voor minimaal energieverlies.



CO2 koelinstallatie met hergebruik vrijkomende koelwarmte voor schoonmaakwater
Via warmtewisselaars wordt er dagelijks 80.000L water opgewarmd naar 70graden een deel wordt
gebruikt voor tapwater en de rest voor schoonmaak. Dit is een energieterugwinning van 1
huishouden per dag.

Figuur 1 - warmtewisselaars voor hergebruik restwarmte Figuur 2 impressie techniekruimte



Opwekking groene stroom met zonnepanelen op het gebouw
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Milieubesparend bouwen
De nieuwbouw is gerealiseerd in staalbouw. Naast efficiënt bouwen en afvalvermindering door deze
schone bouwmethodiek (groot aandeel prefab bouwdelen), vindt er scheiding van afval plaats in
minimaal zes stromen. Afvalscheiding en –vermindering zijn onderdelen van het door het bouwteam
opgestelde Smart Waste Management Plan.
Daarnaast is er een werkplan opgesteld om de milieu-impact van de bouwplaats verder te beperken.
In het werkplan staan diverse maatregelen hiertoe. Voorbeelden van beoogde doelen zijn beperking
van CO2-uitstoot als gevolg van transport op de bouwplaats, beperking van waterverbruik,
minimaliseren lucht en grondwatervervuiling, Daarnaast is er een milieubeleidsplan van kracht en
werkt de aannemer volgens een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO14001).
Ook is er in de planvorming rekening gehouden met implicaties van het project voor de ecologie van
het plangebied. Er worden maatregelen getroffen die medegebruik van soorten tabellen 2 en/of 3 van
de AMvB van de Flora en Faunawet faciliteren.
Om de toenemende regenval als gevolg van klimaatverandering op te vangen wordt een extra grote
wadi aangelegd, die tevens gebruikt wordt als groene zone met natuurvoorzieningen. Deze plannen
zijn in nauwe samenspraak tussen de opdrachtgever en de buurt, ecoloog en gemeente tot stand
gekomen.

BREEAM-NL aspecten
Ambities:
Door middel van maatregelen op 9 hoofdstukken binnen de BREEAM-NL systematiek, wordt gestreefd
naar een BREEAM waardering ‘Outstanding’. Deze score wordt behaald door punten te behalen
binnen deze 9 rubrieken van BREEAM. De totaalscore moet daarvoor minimaal 85% zijn. Deze
insteek is tijdens de ontwerpfase met alle betrokken stakeholders als leidraad genomen hetgeen
geresulteerd heeft in een duurzaam ontwerp met een score van boven de 90%.
Voor het behalen van een BREEAM certificaat is de Adamasgroep ingeschakeld om als “BREEAM
expert” namens Plukon, het certificeringsproces te begeleiden”. De Adamasgroep stuurt en
coördineert de totstandkoming van de uiteindelijke bewijsvoering, op basis van bewijslast die door alle
betrokken partijen wordt aangedragen en schrijft de verantwoordingen ter toetsing door de “BREEAM assessor”.
Credits:
Om de gewenste ambitie/score te behalen is het nodig om nagenoeg alle potentiële credits te
benutten, aangezien de praktijk leert dat er altijd credits niet van toepassing c.q. onhaalbaar zijn,
waardoor de reservecapaciteit boven de gewenste 85% onder druk komt te staan. Hiertoe is al in een
vroeg stadium een scan gemaakt om de haalbaarheid van de ambitie in beeld te brengen. Tijdens het
proces wordt gestuurd op het daadwerkelijk behalen van de gewenste credits.
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KOSTEN - BATEN
Inmiddels hebben Plukon en het bouwteam ervaring opgebouwd in het samen realiseren van een
BREEAM-gecertificeerd project. Daardoor kunnen zowel Plukon als het bouwteam bij volgende
projecten sneller schakelen en gerichter werken.

ENERGIE
ENE1 CO2-uitstoot reductie
ENE4 energiezuinige buitenverlichting
ENE5 hernieuwbare energie

1
1
1

1

1
2
1
15

15

15

1
3

TRANSPORT
TRA3 alternatief vervoer
TRA4 veiligheid fietsers+voetgangers
TRA8 toelevering en manoeuvreren

2 + EP
2
1

WATER
WAT1 waterverbruik
WAT6 irrigatie

1

3
1

MATERIAAL
MAT1 bouwmaterialen (MPG)
MAT5 onderbouwde herkomst materialen

5
2

AFVAL
WST2 hergebruik toeslagmateriaal

1+EP

ECOLOGIE
LE4 planten en dieren als medegebruiker
LE6 duurzaam medegebruik lange termijn

2
1

VERVUILING
POL4 NOx-uitstoot ruimteverwarming
POL6 afstromend regenwater
POL7 lichtvervuiling

3
+
EP

3 + EP
1
1

BATEN

totale energiebesparing/jaar 814.486 kWh eq.
niet in het overzicht opgenomen zijn mogelijkheden tot subsidie/belastingmaatregelen.
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Inkoop duurzame
materialen + hergebruik
geen relevante
meerkosten

LT-verwarming+koeling
op restwarmte/koeling
geen relevante
meerkosten

LED-verlichting,
aanwezigheidsdetectie,
inclusief
gebruikersbediening
geen relevante
meerkosten

Waterbesparend
sanitair
geen relevante
meerkosten

Ecologische
maatregelen +
inrichting terrein

PV-panelen

credit
GEZONDHEID
HEA4 HF-verlichting
HEA5 verlichting NEN 12464
HEA6 lichtregeling
HEA9 vluchtige organische stoffen
HEA10 thermisch comfort
HEA11 temperatuurregeling

maatregel

Middels het behalen van het “Outstanding” BREEAM certificaat hebben wij bijgedragen aan:
 een gezonder gebouw voor medewerkers van Plukon
 een lagere impact op de omgeving m.b.t. energie, grondstoffen, water en ecologie
 een hogere marktwaarde voor het gerealiseerde vastgoed
Uiteraard heeft de kennis over BREEAM ook voor het bouwteam onderscheidende waarde.

3 + EP
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Tips voor een volgend project
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 DOfase,
ontwerpvarianten en materiaalkeuzes al in een vroeg stadium vergelijken op BREEAM
aspecten.
Samenwerking met accountant en subsidieadviseur en assessor t.a.v. MIA, EIA, als SDE+
kies een FSC Chain of Custody gecertificeerde aannemer.

Plukon
Industrieweg 36
8091 A| Wezep

8

