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BREEAM  
New Construction 
Very Good

Als langetermijninvesteerder investeert Goodman fors 
in het ontwikkelen van duurzame logistieke gebouwen. 
In november 2020 startte het team in Nederland 
de bouwfase van het Venlo III Logistics Centre. Dit 
toekomstbestendig gebouw kenmerkt zich door tal 
van geïntegreerde duurzaamheidselementen en is 
uitermate geschikt voor bedrijven die hun ecologische 
voetafdruk drastisch willen verlagen. Dat begint met 
een duurzaam, kwalitatief hoogstaand gebouw, met 
aandacht voor welzijn op het werk en biodiversiteit op 
de site. Met andere woorden, een logistieke site die 
voorbereid is op de toekomst.

Het projectteam bestaat uit

Expert:  
Ingrid Nuhaan & Tristan Nieuwenhuis, Adamas-groep
Assessor: 
Wilco Smits Lois Advies BV
Architect: 
Anthony Verhoeven, Vicoma
Aannemer: 
Guus Groenen, Goldbeck Nederland
Installateurs: 
Gilbert Atteveld, JWR Electrotechniek 
Mark Hoksbergen, DKC Totaaltechniek
Ecoloog:  
Jeroen Driessen, Econsultancy
Commissioning Manager: 
Chris van Veldhuizen, Adamas commissioning
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Het behalen van een ‘Very Good’ certificaat is van grote toegevoegde 
waarde. Gesprekken tussen Goodman en ingenieursbureau Vicoma 
zijn de inspiratiebron geweest om alle aspecten van duurzaamheid 
te onderzoeken en met deze informatie aan de slag te gaan om het 
nieuwe ontwerp in te steken. Het interne projectteam werd uitgebreid 
met het bouwteam van de hoofdaannemer, een expert en assessor. 
Ook de input van de commissioningsmanager, installateurs en 
ecoloog zijn van grote waarde geweest. Het interne projectteam is 
geleidelijk aan uitgebreid met het bouwteam van de aannemer en 
met een expert en assessor. 

Trade Port Noord is een vestigingsplaats met een sterke logistieke 
functionaliteit en uitstraling. Na de logistieke agro- en foodsector, 
is de focus mede met de komst van logistieke dienstverleners 
verschoven richting andere sterke logistieke sectoren als fashion, 
e-commerce, elektronica, medisch-technologische producten en 
diensten en ICT. 

Gebouwinformatie
Venlo III Logistics Centre, Popeweg 68-72, 5928 SC Venlo

Functie Kantoor + opslaghal
Bruto vloeroppervlak 25.536,2 m2

Kantoorfunctie 1.281,7 m²
Industriefunctie 23.741,6 m2

Terrein oppervlakte 37.730 m2

Verkeersruimten 441,32 m2

Opslagruimten 22,64 m2

Verbruik: 20 kW/m2 
Verwachte energieproductie uit duurzame energiebronnen
Verwacht verbruik van: 
+ Fossiele brandstoffen 0  
+ Water 3,9 m3/ persoon 
 Uitgaand van 4 toiletbezoeken per dag per persoon
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Investeringen in duurzaamheid worden aantoonbaar terugverdiend. 
Comfort van kantoorruimtes laat zich terugvertalen in een 
lager ziekteverzuim en ecologische investeringen dragen bij 
aan het welzijn van medewerkers alsook de uitstraling van 
onze klanten. Kortom: de kosten gaan omlaag, onze klanten 
zijn erbij gebaat en als bedrijf voegen we waarde toe aan de 
omgeving. De haalbaarheid van de BREEAM-credits werden 
één voor één getoetst. Soms stelde ons dit voor uitdagingen in 
het ontwerp, maar dankzij expertise en creativiteit vonden we 
steeds gepaste oplossingen. Daarbij is de betrokkenheid van alle 
partijen erg belangrijk, alle disciplines zijn immers onmisbaar om 
vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Om erop toe te zien 
dat alle teamleden hun huiswerk op tijd inleveren, stelden we 
Adamas Groep aan. De coördinatie van alle disciplines is tijdrovend 
en de tijd om een oplevercertificaat te realiseren kort. Kortom: als 
opdrachtgever wilden we er als 1 team volledig voor gaan!

BREEAM rating en score
Het project wordt uitgevoerd met een Excellent rating.

Per aandachtsgebied zijn de volgende punten toegekend:
1. Management: 10 uit 16
2. Gezondheid: 8 uit 14
3. Energie: 9 uit 26
4. Transport: 8 uit 12
5. Water: 5 uit 8
6. Materialen: 6 uit 17
7. Afval: 4 uit 7
8. Landgebruik en ecologie: 7 uit 11
9. Vervuiling: 7 uit 11 

Voor de totaalscore tellen alle categorieën mee met een bepaalde
weging. Het zwaarst wegen energie (19%), management (12%),
gezondheid (15%), en materialen (12,5%), gevolgd door 
landgebruik en ecologie (10%), vervuiling (10%), transport (8%), 
water (6%) en afval (7,5%). De totaalscore komt zo uit op 56,4%. 
Voor de kwalificatie ‘Very Good’ moeten minstens 55 van de 100 te 
behalen procenten zijn behaald en dit is een waardering met drie 
sterren.

Duurzaamheidsaspecten per categorie
Hier gaan we dieper in op de belangrijkste keuzes voor de bouw 
die zijn opgenomen in de beoordelingsrichtlijn.

Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen Venlo III 
Logistics Centre 
De belangrijkste ontwerpmaatregen op vlak van innovatie en 
milieuvriendelijkheid zijn:

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

 + Energiezuinige ledverlichting
 + Zeer waterbesparende toiletten, uitgerust met spoelkeuze-

knoppen en spoelonderbrekers
 + Waterbesparende urinoirs
 + Bemetering van afzonderlijke energiestromen
 + Lekdetectie op koelmiddelen
 + Hoofdbouwmaterialen met verantwoorde herkomst. 

Stappen om de impact op het milieu te verlagen
Voor de start van de bouw stelden we een werkplan op om de 
milieu-impact van de bouwplaats te beperken. Voorbeelden van 
de beoogde doelen zijn: beperking van CO2-uitstoot als gevolg van 
transport op de bouwplaats alsook beperking van waterverbruik en 
het minimaliseren van lucht- en grondwatervervuiling.  
Ook is er een milieubeleidsplan van kracht en werkt de aannemer 
volgens een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO14001). 

In de planvorming wordt 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. Daarnaast 
worden voorzieningen getroffen voor bijzondere natuurwaarden. 
Deze plannen zijn in nauwe samenspraak tussen ontwikkelaar, 
bouwer en ecoloog. Tevens is voor de bouw een ecologisch 
werkprotocol opgesteld waarin vóór aanvang van de bouw de 
aanwezige plant- en diersoorten zijn geïnventariseerd en waarin 
wordt aangegeven hoe de aannemer het project kan realiseren met 
minimale of geen schade aan de flora en fauna. 

Hoofdaannemer
Goldbeck ontwerpt, bouwt en beheert commercieel vastgoed 
op inmiddels 70 locaties in Europa. De prefabelementen die ze 
gebruikt bij het samenstellen van gebouwen, produceert Goldbeck 
grotendeels in eigen beheer. 
Goldbeck hecht veel waarde aan respect, eerlijkheid en 
verantwoord handelen tegenover collega’s, zakenpartners, de 
maatschappij en het milieu.
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1. Management
Prestatieborging (commissioning)
Tijdens de bouw zijn voldoende tijd, mensen en middelen 
ingepland om ervoor te zorgen dat de systemen volgens de 
ontwerpeisen en randvoorwaarden functioneren. Verder worden de 
medewerkers getraind in de bediening van de systemen.

Vooruitstrevende duurzame maatregelen
 + Energiebesparende ledverlichting
 + Er wordt alleen FSC gekeurd hout toegepast
 + Waterbuffering op eigen terrein
 + Ecologische maatregelen op eigen terrein
 + Zonnepanelen op het dak 
 + Gasloos gebouw

Verantwoordelijk beheer op de bouwplaats
Vervuiling van de lucht en het grond- en oppervlaktewater 
zo minimaal mogelijk houden, is een belangrijk streefdoel. Al 
het gebruikte hout is legaal en op een verantwoorde manier 
geproduceerd. In het kader van afvalbeheer werd de hoeveelheid 
afval zoveel mogelijk beperkt en op de bouwplaats staan aparte 
containerbakken om het afval te scheiden, bijvoorbeeld in folie, 
ijzer en hout. Daarnaast wordt de CO2-uitstoot van de bouwplaats 
bijgehouden om dit inzichtelijk te maken en eraan te remediëren bij 
volgende ontwikkelingsprojecten. 

2. Gezondheid
Temperatuurregeling 
In de kantoorruimten wordt een klimaatsysteem toegepast dat de 
temperatuur per werkplek regelt. Dit wordt mogelijk gemaakt per 
vlak van 40 m2. 

Luchtkwaliteit en ventilatie 
Alle werkplekken en kantoorfuncties worden zo ingeregeld dat 
er voldoende verse lucht is voor het juiste aantal gebruikers, het 
max. aantal te verwachten gebruikers per ruimte. De inlaat en 
uitlaat van de luchtbehandelingsinstallaties zijn zodanig op het 
dak gepositioneerd dat er geen vervuilde lucht wordt aangezogen. 
Ook voor de industrie wordt voldaan aan de eis dat aantoonbaar 
voldoende verse lucht gedefinieerd aan het aantal gebruikers, 
wordt behaald.

Licht, geen zonverblinding 
Alle werkplekken in de kantoorruimtes hebben een raam dat 
vrij uitzicht naar buiten biedt. Er is zonwering aangebracht om 
lichthinder door reflectie of invallend licht te voorkomen. Daarnaast 
wordt door middel van screens een beheersbaar binnenklimaat 
gerealiseerd die de medewerkers zelf kunnen bedienen.

“Gezond” materiaal 
Bij het ontwerp is het uitgangspunt dat bouw- en 
afwerkingsmaterialen een lage emissie van schadelijke, ‘vluchtige 
organische verbindingen’ hebben en afwerkingsmaterialen geen 
carcinogene en sensibiliserende stoffen bevatten. Zo voldoen de 
toegepaste afwerkingsmaterialen aan een erkend gezondheidslabel 
om een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht te 
waarborgen en te bevorderen. 

3. Energie 
Duurzame energie 
Voor het warmen en koelen van de bedrijfshal wordt ernaar 
gestreefd zelf opgewekte groene stroom in te zetten. 
Door het gebruik van groene stroom is het gebouw energieneutraal. 
Daarnaast wordt door toepassing van zonnepanelen en elektrische 
stroom de emissie van stikstofoxide (NOx) geminimaliseerd. 
Hierdoor is de impact op het milieu en de omgeving aanzienlijk 
kleiner. 

Isolatie 
Om te voorzien van een goede isolatie van het gebouw wordt de 
gevel uitgevoerd in sandwichpanelen met een hoge Rc-waarde en 
is er extra aandacht besteed aan de aansluitdetails voor een goede 
lucht- en kierdichting. 

Overig 
De verlichting in de kantoorvertrekken is uitgevoerd in 
energiezuinige ledverlichting met aanwezigheidsdetectie. 
Aanvullend daarop kan de verlichting per 40 m2 ruimte bediend 
worden via een wandschakelaar. 

4. Transport 
Het toeleverend verkeer kan de expeditieruimte eenvoudig 
bereiken zonder parkeergebied, fiets- of voetpad te doorkruisen. 
Het laden en lossen is dus gescheiden van het andere verkeer. 
Bovendien is er voldoende manoeuvreerruimte: herhaaldelijk 
steken is niet nodig. 
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Daarnaast werd een vrij liggend voetpad vanaf de openbare weg 
naar de hoofdingang van het gebouw voorzien, gescheiden van 
het auto- en vrachtverkeer. Het terrein wordt verlicht conform 
NEN-EN 12464-2. Dit alles bevordert de verkeersveiligheid op 
het terrein. Voor het fietsverkeer is een overdekte en goed verlichte 
fietsenstalling voorzien, op een sociaal veilige plek (met een goed 
zicht vanuit het gebouw). In het gebouw is ook douchegelegenheid. 
Na de fietstocht kunnen medewerkers zich opfrissen in de 
moderne kleedruimte voorzien van kluisjes. Hiermee willen we het 
fietsen bevorderen, al is er ook gedacht aan elektrische auto’s. De 
site voorziet immers in meerdere elektrische oplaadpunten. 

5. Water 
Uitgangspunt is hoogwaardig en waterbesparend sanitair: 
50% urinoirs (H) met lage spoelcapaciteit, 6L wc 1L urinoir en 
drukknopkranen of elektrisch oog en waterbesparende douchekop.

De watertoevoer naar de toiletten is voorzien van een elektrisch 
bediende afsluiter die automatisch opent en sluit dankzij 
aanwezigheidsdetectie. Hierdoor kan water niet ongemerkt 
wegstromen als de toiletruimte buiten gebruik is. Daarnaast zijn de 
sanitaire ruimtes voorzien van waterbesparende kranen (tot 6 liter 

per minuut) en de douches van een waterbesparende douchekop 
(maximaal 9 liter per minuut).

6. Materialen 
De gebruikte bouwmaterialen hebben een lage impact op het 
milieu. Zo is bijvoorbeeld ten minste 80 volumeprocent van de 
isolatiematerialen van de buitenschil geleverd met een EMS 
(ISO14001– of BES 6001–certificaat) TIER level 3 of hoger.  
Daaruit blijkt dat de fabrikant en de toeleverancier van de 
grondstoffen volgens een milieumanagementsysteem (EMS) werkt. 
Hierdoor is de herkomst van grondstoffen onderbouwd. Hetzelfde 
geldt voor andere bouwmaterialen. Verder wordt alleen FSC of 
PEFC-hout gebruikt en toegelaten tot het bouwterrein. 

Bij kwetsbare gebieden van het gebouw, zoals de buitengevel, 
de laaddocks, de vloeren en wanden, is extra bescherming 
aangebracht om beschadigingen te voorkomen en de levensduur 
te verlengen. Het parkeerterrein ligt verder van het gebouw af, 
zodat het risico van schade door manoeuvrerende voertuigen 
beperkt is.
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7. Afval 
Tijdens de bouw wordt zoveel mogelijk afval vermeden. Het 
bouwafval wordt bovendien gescheiden in aparte containers voor 
onder andere isolatie, papier, steenachtig materiaal, hout, folie 
en ijzer. Van al het recycleerbare afval is ten minste 80 procent 
opnieuw gebruikt of gerecycleerd. 

8. Landgebruik en ecologie 
De bedrijfshal bevindt zich op een kavel die is bestemd als 
industrieterrein en valt binnen de bebouwde kom van de gemeente 
Venlo. Het terrein is gesitueerd in een groene zone die door de 
gemeente beheerd wordt met eisen qua verlichting. Dit betekent 
dat op het terrein rekening moet gehouden worden met de 
ecologische verbindingszone voor o.a. dassen in de omgeving.
In het bouwplan zijn voorzieningen getroffen om de vestiging van 
bepaalde diersoorten en planten te bevorderen. Hiervoor is advies 
ingewonnen van een ecoloog. 

Een gecertificeerde ecoloog stelde een werkprotocol op om de 
fauna te beschermen tijdens en na de bouwwerkzaamheden. 
Het werken volgens het ecologisch werkprotocol is in dit geval 
van belang voor broedvogels, vleermuizen en dassen. Tijdens 
het werkproces zal de deskundige ecoloog betrokken blijven die 
ook zal toezien op de navolging van het werkprotocol. Daarnaast 
zal de ecoloog ook het plantensortiment en de uitvoering ervan 
beoordelen. 

Monitoring en onderhoudsplan
Het vastleggen van de beheerwerkzaamheden garandeert het 
medegebruik van de beoogde doelsoorten en wordt nageleefd 
voor een termijn van 6 jaar. Het beheerplan omvat eveneens 
een monitoring- en evaluatieplan zodat de effectiviteit ervan en 
inrichtingsmaatregelen kunnen worden getoetst. De Ecology 
Champion bewaakt het proces en trekt de kar om het beheerplan 
te waarborgen. 

9. Vervuiling 
Luchtvervuiling 
De gekozen installaties maken gebruik van koudemiddel 
en zijn voorzien van een geavanceerd anti-leksysteem. Een 
koudemiddelcircuit is een gesloten circuit: als er sprake is van 
een lekkage zal de druk in het circuit afnemen. Wanneer de druk 
afneemt, sluit de regelaar alle magneetkleppen in het circuit om 

te voorkomen dat nog meer koudemiddel ontsnapt. Vervolgens 
geeft de regelaar een storingssignaal door en worden de pompen 
uitgeschakeld.

Licht- en geluidsvervuiling 
Het ontwerp houdt rekening met geluidsoverlast voor de omgeving. 
Activiteiten vinden voornamelijk binnenin het gebouw plaats, 
de installaties en transportbewegingen beantwoorden aan de 
gestelde eisen vanuit BREEAM. De bedrijfshal verstoort evenmin 
de omgeving met fel licht: de buitenverlichting verlicht enkel 
het terrein. Lichtvervuiling wordt beperkt door het gebruik van 
armaturen met LED die enkel naar beneden gericht zijn. Hiermee 
voldoen we aan de ecologische eisen van de provincie.

Watervoorzieningen
Op het terrein zijn 4 OBASsen aangelegd ten behoeve van het 
schoonmaken en behouden van het grondwater. Een OBAS is 
een Olie Benzine Afscheider waardoor er geen afvalstoffen via 
de laadkuil het riool in kunnen trekken. Daarnaast zullen de 2 
wadi’s op het terrein hemelwater verzamelen en als buffer dienen 
waardoor de riool niet overbelast geraakt. 

10. Overige projectgegevens
Tips voor een volgend project

 + Het keuzemoment om BREEAM nog eerder in het proces op te 
nemen, reeds in de SO–VO fase

 + De quickscan en keuzelijst met kosten en baten moet leidend 
worden in zowel de VO als DO–fase

 + In het proces kan meer samengewerkt worden met de 
accountant, subsidieadviseur en assessor t.a.v. MIA, EIA,  
als SDE+

 + En als laatste maakt ervaring met het doorlopen van een 
BREEAM traject het proces eenvoudiger; ervaring geeft een 
voorsprong

Kosten en baten duurzaamheid
Kosten zijn een belangrijke afweging in de conceptfase van 
een duurzaam logistiek pand. Tegenover alle kosten staan 
echter meer of vergelijkbare baten. De investering in meer 
ventilatiecapaciteit zal resulteren in een beter binnenklimaat wat 
zich zal terug verdienen in minder ziekteverzuim. De tijd en moeite 
in de ecologische waarde van het terrein zal bijdragen aan de 
biodiversiteit en de omgeving ten goede komen. Om maar een 
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aantal voorbeelden op te noemen van kosten waarvan de baten 
lastig uit te drukken zijn in geld, maar zeker een positief effect 
zullen hebben.

Technische oplossingen binnen het project
Goldbeck werkt al jaren voornamelijk met prefab elementen. Alle 
producten die door Goldbeck op de bouw worden geleverd zijn 
projectspecifiek en op maat gemaakt waardoor verspilling van 
materialen wordt geminimaliseerd. Door just-in-time management 
en een goede engineering kan op deze manier afval en overbodige 
opslag van producten worden voorkomen. Zo wordt bijvoorbeeld 
de draagconstructie en fundering opgebouwd. 

Wat kunnen anderen leren van dit project?
De door de ecoloog en gemeente aangegeven uitdagingen door 
het naastgelegen groengebied zorgt voor creatieve oplossingen 
qua verlichting van de bouw en van het uiteindelijke terrein. 

Hiermee wordt de wens van de gemeente en die van de ecoloog 
duidelijk meegenomen en wordt er toekomstbestendig gebouwd, 
aangezien het perceel grenst aan het leefgebied van dassen en 
voor vleermuizen wordt er gebruik gemaakt van maatregelen als:

 + Geen hoge lichtmasten
 + Amberkleurige verlichting toepassen: verlichting alleen gericht 

op het gebouw, niet over de erfgrens
 + Lichtsterkte beperken

Meer informatie 
Wilt u meer weten over onze ervaringen met bouwen volgens 
BREEAM? Neem dan contact op met Goodman.
nl.goodman.com

http://www.goodman.com/nl

