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Vorig jaar rond deze tijd hebt u in Bouwen in het 

Noorden een artikel kunnen lezen over het project 

Automotive en Logistiek Noorderpoort. Daarin kwamen 

de ambities van opdrachtgever en bouwer naar voren 

om een BREEAM ‘very good’ gebouw neer te zetten. 

Is deze ambitie waargemaakt? We spraken erover met 

enkele van de betrokken partijen.

Het is niet zó maar iets, een gebouw neerzetten met het BREEAM-NL ‘very good’ 
certificaat. In de drie noordelijke provincies zijn er tot op heden nog slechts dertien 
nieuwbouwprojecten die het certificaat ‘very good’ of hoger mogen voeren, waaronder 
nu ook Automotive & Logistiek Noorderpoort. BREEAM-NL is het instrument om 
integraal de duurzaamheid van o.a. nieuwe en bestaande gebouwen te meten en te 
beoordelen op negen duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, 
transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie & vervuiling. In elk van die 
categorieën kan op credits worden gescoord. De uiteindelijke score bepaalt het niveau van 
het certificaat dat de Dutch Green Building Council (DGBC) afgeeft. De score kan 
variëren van *pass, **good, ***very good, ****excellent tot *****outstanding. 

Voorwaarde: BREEAM
Rond 2011 besloten het Noorderpoort en het 
Alfacollege uit Groningen om opleidingen uit te 
wisselen. Het Noorderpoort kreeg de opleidingen 
op het gebied van motorvoertuigen. Gezien het 
nieuwe leerlingenaantal was er een tekort aan 
ruimte in de school. Wijbren de Jong van 
projectbureau huisvesting van het Noorderpoort 
vertelt: ‘We konden terecht aan de Bornholmstraat 
31, waar Pon Vastgoed een deel van zijn kavel wilde 
verkopen. We wilden bij de autodealers in de buurt 
zitten. De school staat bovendien vlak bij station 
Euroborg, zodat hij goed bereikbaar is.’ Het 
Programma van Eisen was volgens De Jong geen 
groot boekwerk. Het pand moest aansluiten bij de 
bestaande bebouwing en er moest een parkeerplaats 
bij. De Jong: ‘Samen met de onderwijsteams zijn 
de vierkante meters ingevuld. Voorwaarde daarbij 
was dat BREEAM erin ondergebracht kon worden. 
We wilden een open gebouw, duurzaam en zo 
flexibel mogelijk.’ 

‘Het gaat erom 
dat je bewijslast 

kunt neerleggen’

- Arjan Edeler

71

Duurzaam



Denken in duurzaamheid
Bij de aanbesteding zijn door loting vijf bedrijven geselecteerd op basis van 
prijs/kwaliteit, waarbij vooral BREEAM belangrijk was. De keuze viel op 
Jorritsma Bouw. LindHorst huisvestingsadviseurs,  verzorgde voor het 
Noorderpoort het gehele certificeringstraject van het project.

Het Noorderpoort heeft ervoor gekozen om bij nieuw- en verbouw van 
zijn schoolgebouwen enkel duurzame leeromgevingen te realiseren. De 
Jong: ‘Het gaat ook om een denkwijze, soms sta je er helemaal niet bij stil 
dat iets duurzaam is.’ In het nieuwe gebouw zijn vele duurzaamheidsmaatregelen 
verenigd. De Jong: ‘We maken hier bijvoorbeeld gebruik van aardwarmte, 
waarvoor zestig bronnen onder de parkeerplaatsen zijn geslagen. ’s Zomers 
gaat de warmte de grond in, ’s winters haal je het er weer uit. En het hele 
gebouw wordt met led verlicht; in de lokalen indirect, waardoor leerlingen 
minder last hebben van spiegeling in hun beeldschermen.’

Rick van Essen, gecertificeerd BREEAM-Expert van LindHorst 
huisvestingsadviseurs, heeft het gehele certificeringsproces tijdens zowel de 
ontwerp- als uitvoeringsfase aangestuurd en bewaakt. Van Essen legt uit: 
‘Door tijdens het hele proces zorg te dragen voor een actueel overzicht van 
de stand van zaken en de gemaakte afspraken, zijn de periodieke overleggen 
constructief en plezierig verlopen. Naast het duurzaamheidsaspect is ook 
gekeken naar de haalbaarheid en de meerwaarde voor gebruikers en 
organisatie. Daarnaast is er bewust voor gekozen om de gebruikers van het 
gebouw te informeren over de duurzame aspecten van het nieuwe 
schoolgebouw. Zo wordt in het gebouw de energiebesparing door de PV-
panelen en de WKO zichtbaar weergegeven en wordt op het buitenterrein 
de werking van de WKO uitgelegd.’

‘Soms sta je er 
helemaal niet bij 

stil dat iets duurzaam is’

- Wijbren de Jong

72

Duurzaam



‘De periodieke 
overleggen 

zijn constructief en 
plezierig verlopen’

- Rick van Essen

Bewijslast
Voor de mensen van Jorritsma Bouw was dit het eerste project dat ze in BREEAM hebben uitgevoerd. 
Arjan Edeler, werkvoorbereider, legt uit: ‘BREEAM is eigenlijk een handboek van 380 pagina’s. Het is 
veel papierwerk. Het gaat erom dat je bewijslast kunt neerleggen, waaruit blijkt dat je gedaan hebt wat 
je moet doen. Certificering gebeurt vanachter de computer. En er wordt gecheckt of wát op papier staat 
ook werkelijk gebouwd is.’ Projectleider Jeroen Hermans vult aan: ‘Alle materialen gaan in een 
rekenprogramma, om te zien of alles voldoet. Het hele gebouw wordt doorgerekend. Van het aantal m3, 
materiaal, wandopbouw, gevelopbouw tot de verharding aan toe.’

Van Essen: ‘Voor een optimale integratie van BREEAM-NL is al vroeg in het bouwproces gestart met 
een kosten- en batenanalyse. In goed overleg met de opdrachtgever en het ontwerpteam heeft een 
zorgvuldige afweging plaatsgevonden.’
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‘Als alles goed is 
ingeregeld en 

gecommuniceerd naar 
de gebruikers, verloopt 
een ingebruikname veel 
sneller’

- Arno Kuik

Borgen van installatieprestaties
Bureau 1232 was verantwoordelijk voor de BREEAM-commissioning. 
Het gaat daarbij om het borgen van installatieprestaties, opdat de 
systemen in het gebouw tijdens gebruik optimaal functioneren zoals 
beoogd in het PvE en daaruit voortvloeiend ontwerp. Ook voor dit 
bureau was het een van de eerste BREEAM-projecten. Installatieadviseur 
Arno Kuik: ‘Het grootste pijnpunt bij een complexe installatie als deze 
is vaak het gebouwbeheersysteem. Dat koppelt alles regeltechnisch 
aan elkaar. In dit geval bijvoorbeeld verwarming, ventilatie, verlichting 
en de sturing van de zonwering. Als alles goed is ingeregeld en 
gecommuniceerd naar de gebruikers, verloopt een ingebruikname veel 
sneller.’ BREEAM stelt als eis dat het bureau het eerste jaar om de drie 
maand terugkoppelt met opdrachtgever en installateur. Op die 
momenten wordt ook gecontroleerd of alle instellingen van de installatie 
voor de verschillende seizoenen van toepassing zijn en worden eventuele 
problemen besproken. Kuik: ‘In het kader van BREEAM kijken we 
of de dingen die uitgevoerd zijn, nog passen bij de keuzes die tijdens 
het installatieontwerp gemaakt zijn.’ 

75

Duurzaam



Opdrachtgever & gebruiker : Noorderpoort, Groningen

BOUWTEAMLEDEN
Architect : AAS Architecten, Groningen
Constructeur : Wassenaar Ingenieurs, Haren
BREEAM adviseur : Lindhorst Huisvestingsadviseurs, Hoogeveen
Adviseur installaties : Bureau 1232, Groningen
Adviseur brandveiligheid : Munnik Brandadvies, Slochteren
Aannemer : Jorritsma Bouw, Groningen
E & W Installaties : Lammerink Installatiegroep, Leek

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS
Hijswerkzaamheden : BKF kraanbedrijf, Groningen
Liftinstallaties : GET UP Benelux, Emst
Panelenplafonds & wanden : Graaf de Afbouw, Haren
Houten kozijnen & lockernissen : Harryvan, Slochteren
Metselmortel : Remix, Borger
Metselwerk : Metselbedrijf Haulerwijk, Wijnjewoude
Betonwerk : C. Van der Hauw Betonbouw, Joure
Prefab betonelementen : N.P.B. Buitenpost, Buitenpost
Stukadoorswerk : Afbouw Perdok, Groningen
Deuren & 
toegangscontrole-systeem Salto : Raadsma, Groningen
Levering en montage stompe 
deuren & levering hang-en sluitwerk : BPZ, Tynaarlo
Kunststofvloeren : Vloertechniek Hoogeveen, Hoogeveen

NOORDERPOORT TECHNIEK  
AUTOMOTIVE, GRONINGEN
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Very good
Het BREEAM-bouwen komt bovenop het normale werk, 
maar werpt zeker zijn vruchten af. Als aan het eind van de 
rit alles in het digitale systeem van DGBC is ingevoerd, 
volgt daaruit hoeveel credits er zijn ingediend. Een expert 
beoordeelt dit en indien deze akkoord is, volgt nog een 
controle door een assessor. Deze komt ook op de bouwplaats 
om enkele onderdelen te controleren. Edeler: ‘De assessor 
kwam kijken hoe het er op de bouwplaats bij stond, en later 
nog eens, om te zien of de bureaus op goede afstand van 
de gevels – max. 7 m. van het raam – stonden en of de 
verlichting het doet zoals wij hadden aangegeven.’ Na 
akkoord van de assessor rolt uit het programma een 
percentage waarmee het aantal sterren wordt bepaald. 
Automotive & Logistiek Noorderpoort mag de zo gewenste 
drie sterren, dus het “very good” certificaat, straks op zijn 
gevel plakken. Het ontwerpcertificaat is inmiddels wel 
ontvangen, maar voordat het uitvoeringscertificaat wordt 
afgegeven, gaan er nog wel paar maanden voorbij. Edeler: 
‘Er moeten nog een paar bouwkundige onderzoeken worden 
gedaan. Dat kan pas in het najaar als er weer voldoende 
temperatuurverschillen zijn. Maar we verwachten dat het 
goed komt.’

De bouw begon in mei 2014 en na de afgelopen 
zomervakantie kon het nieuwe schoolgebouw in gebruik 
worden genomen door zo’n 700 leerlingen. Alle partijen 
zijn zeer goed te spreken over de samenwerking tijdens het 
bouwproces. Hermans: ‘Er moeten hier en daar nog wat 
kleine aanpassingen worden gedaan om tegemoet te komen 
aan de gebruikerswensen.’ De Jong is bijzonder tevreden 
over hoe het bouwteam de BREEAM-certificering heeft 
opgepakt. ‘De communicatie verliep bovendien prima. Ook 
nu nog, na oplevering, komen ze gelijk in actie als ik bel.’

‘Alle materialen 
gaan in een 

rekenprogramma’

- Jeroen Hermans
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