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projectbeschrijving

Op het universiteitscentrum De Uithof wordt momenteel het Danone innovatiecentrum 

gerealiseerd. Dit project omvat kantoren, een proeffabriek en laboratoriumruimte 

van ongeveer 20.000 m², en ondergrondse parkeergelegenheid. BAM Utiliteitsbouw is 

onlangs gestart met de bouw en verwacht dit R&D-center in 2013 op te leveren. Het 

betreft een project dat wordt uitgevoerd op basis van het Breeam Excellent certificaat.

Danone innovatiecentrum

Breeam Excellent gecertificeerd

Ir. P.A. (Peter) Buurman, Deerns raadgevende ingenieurs bv; ir. M. (Mayada) Shaaban, OVG

Breeam staat voor Building Research 
Establishment Environmental Assessment 
Method. De veelheid aan woorden geven de 
kern aan van deze term: ‘een toetsmethode 
op milieugebied’. Maar het woord milieu 
(environment) is niet meer zo in zwang in 
Nederland en vervangen door het populairdere 
duurzaamheid. Veel duidelijker is het daarmee 
niet geworden; wellicht zelfs onduidelijker, 
gezien de vele verschillende definities die er 
bestaan. De Dutch Green Building Council 
formuleert Breeam als volgt: ‘een meetbare 
beoordelingsmethode om de duurzaamheid-
prestatie van gebouwen te bepalen’.
Deze methodiek definieert duurzaamheid 
in negen categorieën, namelijk: manage-
ment, gezondheid, energie, transport, water, 
materialen, afval, landgebruik en ecologie, en 
vervuiling. Op basis van het scoren van credits 
in deze categorieën en een weging wordt een 
totaalscore voor het gebouw gegeven op vijf 
niveaus: Pass (1 ster), Good (2 sterren), Very 
Good (3 sterren), Excellent (4 sterren) of 
Outstanding (5 sterren).

Mooi, maar nu de praktijk. Wat levert dit 
certificaat op aan toegevoegde waarde in het 
ontwerp- en bouwproces? Zijn Breeam gecer-
tificeerde gebouwen aantoonbaar duurzamer? 
Welke mogelijkheden biedt deze methodiek 
voor de nieuwbouw en renovatie van bijvoor-
beeld kantoren en ziekenhuizen?

 TOEGEVOEGDE WAARDE 
Dat Breeam een belangrijke impuls heeft 
gegeven aan het op de kaart zetten van 
duurzaamheid bij de ontwikkeling van nieuwe 
kantoren staat buiten kijf. Met goed fatsoen is 
een nieuwbouwkantoor niet meer te ontwik-
kelen zonder een dergelijk certificaat met een 
‘Very Good’-label. 
Een nieuwe standaard! Dat is de eerste 
toegevoegde waarde. Deze methodiek zet 
duurzaamheid op de kaart: van programma 
van eisen tot en met de oplevering van het 
gebouw. Bovendien is het een methodiek die 
‘communiceerbaar’ is. Breeam (en de Dutch 
Green Building Council) heeft in ieder geval 
gezorgd voor een platform met een breed 

draagvlak in de markt.
Een tweede toegevoegde waarde is het gebun-
deld ontwikkelen van kennis over duurzaam-
heid. De methode biedt een onafhankelijk 
platform om kennis samen te brengen en 
daagt marktpartijen uit om met innovatieve 
ideeën te komen. Een voorbeeld daarvan is 
de duurzaamheidseis om koudemiddelen te 
gebruiken met een Global Warming Potential 
van lager dan 5. Met de huidige technieken 
bij compressoren wordten deze (bijna) niet 
in kantoren toegepast. Het is een kans voor 
leveranciers om met oplossingen te komen.

 OOK NADELEN
Dat er ook nadelen zijn, is duidelijk voor 
iedereen die met Breeam in de praktijk heeft 
gewerkt. Het vergt veel inspanning en veel 
papierwerk om uiteindelijk het certificaat te 
behalen. De welbekende woorden ‘elk nadeel 
heb z’n voordeel’ benadrukken de essentie van 
een duurzaam gebouw. De inspanning, het 
papierwerk en de toetsing zijn nodig om het 
gebouw echt duurzaam te krijgen. Dit vergt 
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ontwerpen en bouwen op detailniveau. Bij te weinig en te oppervlak-
kige sturing op duurzaamheid sneuvelen duurzaamheidsambities in 
de praktijk. Zaken worden niet goed uitgevoerd en functioneren niet 
naar behoren. Daar helpt deze methodiek bij, die mogelijkheden biedt 
om door toetsing op detailniveau, het ontwerp en de bouw te volgen 
op duurzaamheid. Zo wordt het uiteindelijk ook een echt duurzaam 
gebouw. Duurzaamheid is geen losse actie meer, maar vraagt van de 
betrokken partijen een integrale procesbenadering.
Zijn Breeam gebouwen aantoonbaar duurzamer? Ze zijn in ieder geval 
aantoonbaar duurzaam. Of het duurzamer is hangt volledig af van het 
ontwerp- en bouwteam. Ook voordat deze methodiek bestond, zijn er 
in Nederland zeer mooie duurzame gebouwen ontwikkeld, bijvoorbeeld 
het Alterra gebouw in Wageningen.

 ANDERSOORTIGE GEBOUWEN
Breeam is nu ontwikkeld en veelvuldig toegepast bij nieuwbouw van 
kantoren. Voor nieuwbouw wordt Breeam al als standaard in Nederland 
gezien. Daarmee houdt de scope van deze methodiek niet op. Met de 
huidige leegstand wordt het herontwikkelen en renoveren van bestaande 
kantoren de nieuwe markt. 
Maar de scope breidt zich ook verder uit richting andersoortige gebou-
wen, zoals ziekenhuizen en datacenters. Voor ziekenhuizen gelden zeer 
specifieke eisen en is het begrip van wat duurzaam is nog niet uitont-
wikkeld. Deerns heeft het initiatief genomen om voor ziekenhuizen 
deze methode verder te ontwikkelen, zodat de methode ook voor deze 
gebouwen toepasbaar is. Daarmee komt een Breeam-certificaat binnen 
het bereik van ziekenhuizen.

 PROJECT DANONE
Een voorbeeld van een project op basis van het Breeam Excellent certi-
ficaat betreft het innovatiecentrum van Danone, dat wordt gerealiseerd 
op het universiteitscentrum De Uithof. Dit project omvat kantoren, een 
proeffabriek en laboratoriumruimte van ongeveer 20.000 m², en onder-
grondse parkeergelegenheid voor ruim 175 auto’s. BAM Utiliteitsbouw is 
onlangs gestart met de bouw en verwacht het R&D-center voor de Baby 
and Medical Division in 2013 op te leveren. 
Danone heeft 160 productielocaties in meer dan 120 landen en 
telt ongeveer 80.000 medewerkers. Het bedrijf nam in 2007 het 
Nederlandse Numico over. Danone Research is actief in vijftien landen 
met meer dan 1.100 mensen. Ongeveer 400 medewerkers zullen straks 
in Utrecht hun werkplek hebben. 

 DUURZAAMHEID
Het nieuwe Innovation Centre is een ontwikkeling van OVG en clustert 
de R&D-activiteiten van de Danone divisies Baby Nutrition and Medical 
Nutrition. Het programma beslaat onder meer een pilot plant, laborato-
ria, kantoren, opslagcapaciteit, informatiecentrum, conferentiecentrum, 
coffee corner en restaurant. Het gebouw is ontworpen door architecten-
bureau cepezed en de constructie is van Bartels. 
Naast functionaliteit en representativiteit is duurzaamheid een 
belangrijk uitgangspunt in dit project. Dit komt tot uiting in verschil-
lende aspecten van de ontwikkeling: zoals de locatie, de vormgeving, de 
materialisatie, de flexibiliteit, het klimaatconcept en de bouwmetho-
diek. Bouwfysisch adviseur DGMR en installatieadviseur Deerns spelen 
een belangrijke rol bij de implementatie van duurzaamheid. Stevens van 
Dijck verzorgt het projectmanagement en de realisatie. AOS Studley is 
betrokken als programma- en procesadviseur voor Danone vastgoed- en 
werkplekconceptvraagstukken, projectmanagement en duurzaamheid.  

 EFFICIËNT RUIMTEGEBRUIK
Het Utrecht Science Park ligt aan de oostkant van de stad, direct nabij 

OV-knooppunt De Uithof en uiteenlopende faciliteiten als sportcentra, 
winkels, kinderopvang en horecagelegenheden. Het gebouw is daarmee 
verweven met een netwerk van voorzieningen. Dit beperkt de noodzaak 
van mobiliteit en reduceert zo impliciet de CO2-uitstoot die de gebrui-
kers veroorzaken. 
Met een optimaal efficiënt ruimtegebruik is het Innovation Centre 
zo compact mogelijk vormgegeven. De horizontaal gelede gevel van 
sandwichpanelen en glas is hoog isolerend en zorgt voor een royale 
daglichttoetreding die bijdraagt aan zowel het gebruikerswelzijn als het 
beperken van de kunstverlichting. Het materiaalgebruik is geminimali-
seerd en weloverwogen. Zo is de staalconstructie slank gedimensioneerd 
en is alleen 100% FSC-gecertificeerd hout voorgeschreven. 

 FLEXIBEL ONTWERP
Het gebouw is maximaal flexibel ontworpen. Zo is het eenvoudig en met 
weinig materiaalgebruik in- en extern uitbreidbaar en zijn de installa-
tievoorzieningen geheel afgestemd op de bouwkundige mogelijkheden 
van een volledig vrije vloerindeling. Laboratoria zijn gemakkelijk om te 
vormen tot kantoorruimten en de plaatsing van stijgpunten en facili-
teiten bieden ruime mogelijkheden voor een partiële ontsluiting en dus 
multi tenant gebruik. 
De clustering van functies en voorzieningen, zoals aanwezigheidsdetec-
tie, resulteren in een aanzienlijk lager energiegebruik voor bijvoorbeeld 
verlichting en ventilatie. De atria vormen een integraal onderdeel van 
het klimaatconcept; verwarming ervan geschiedt grotendeels met lucht, 
overgestort uit de kantoren, terwijl uit de afgevoerde lucht nog energie 
herwonnen wordt. Het innovatiecentrum ontleent zijn energie voorna-
melijk aan een WKO-installatie (warmte/koudeopslag). 

 CREDITS WATER
De realisatie van het Danone gebouw gebeurt volgens de methodiek 
van Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen. Deze methodiek 
garandeert onder andere een snelle bouwtijd en sterke beperking van de 
afvalstromen. 
De benodigde credits in de categorie water bij dit project zijn:
WAT 1 – Waterverbruik (creditcriteria = 3). Doel: minimaliseren van 
het watergebruik voor sanitaire toepassingen door het toepassen van 
waterbesparende of waterloze voorzieningen in de vorm van 4 liter-
spoelvolume en waterbesparende reservoirs;
WAT 2 - Watermeter (creditcriteria = 1). Doel: borgen van het monitoren 
en managen van het waterverbruik. Hiermee wordt het reduceren van 
het drink- en grondwaterverbruik gestimuleerd;
WAT 3 – Lekdetectie hoofdwateraansluiting (creditcriteria = 1). Doel: 
beperken van de gevolgen van grote waterlekkages die anders onopge-
merkt blijven;
WAT 4 - Zelfsluitende watertoevoer sanitair (creditcriteria = 1). Doel: 
reduceren van het waterverlies door kleine waterlekkages in toiletfacili-
teiten.
De behaalde subscore voor categorie water is: 66,67%.
Behalve voornoemde credits vindt er nog nader onderzoek plaats, even-
tueel via de huurdersvoorziening, voor:
WAT 6 – Irrigatiesystemen ((creditcriteria = 1). Doel: gebruik van drink-
water voor de groenvoorziening.

 VERBLIJFSKWALITEIT
Naast de hiervoor genoemde aspecten draagt vooral ook de verblijfs-
kwaliteit bij aan de duurzaamheid van het gebouw. Zo kent het gebouw 
veel ruimtelijke differentiatie, is er veel licht, uitzicht en doorzicht en 
kunnen gebruikers hun eigen klimaatomstandigheden reguleren, waarbij 
zij onder andere gebruik kunnen maken van natuurlijke ventilatie via te 
openen geveldelen.


