
 

 

BREEAM-rating en -score;  Very good, 56,7% 

• de belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke 
ontwerpmaatregelen van het gebouw;  

Belangrijkste maatregelen, het weer actief maken van een oud 
kantoorpand. Ontworpen door Maaskant, grootste 
kantoorgebouw van Europa bij oplevering. Ontwerp komt weer 
helemaal tot z’n recht. Vlak- en volumeopbouw breekt het 
enorme volume van het pand. Dit komt in het nieuwe ontwerp 
beter tot zn recht door subtiele variatie in gevelvlakken. 
Dus naast het voorkomen van sloop wordt het ontwerp verbeterd. 
Belangrijkste verbeteringen 

· lichtinval door de nieuwe gevel. Ziet er van buiten 
toegankelijker uit en van binnen meer licht. 

· Regelen van temperatuur per 4 werkplekken 
· CO2 regeling ventilatie in vergaderruimten 
· Energiezuinig verlichting, weinig warmteproductie door 

verlichting 
· Zuinig met water, waterbesparing op toiletten 
· Deel van dak voor vasthouden water 
· Oliefilters op de P plaats 
· Ecologie opgenomen om en op het gebouw. Herinrichting 

terrein met insectvriendelijke planten. 

• bruto vloeroppervlak in m² (NEN 2580);  32873m2 

• totaal terreinoppervlak van de locatie in hectaren;  1,29 ha incl. bebouwd vlak 

• vloeroppervlakken naar functie en hun afmetingen (NEN 
2580);  

23_oppervlak gebruiksfunctie GO 
functie GO: 
bijeenkomstfunctie 947.3 m² 
gemeenschappelijke ruimte 252.2 m² 
industriefunctie 90.3 m² 
kantoorfunctie 26156.7 m² 
overige gebruiksfunctie 1324.6 m² 
Winkelfunctie 635.0 m² 
Totaal 29406.2 m 

• verkeersruimten in m² (NEN 2580);  n.v.t. er is nog geen inrichting 

• opslagruimten in m² (NEN 2580);  47,8m2 

• % oppervlak van terreinen bedoeld voor gebruik door de 
(lokale) gemeenschap (indien van toepassing);  

n.v.t. 

• % oppervlak van gebouwen die gebruikt worden door de 
(lokale) gemeenschap (indien van toepassing); 

n.v.t. 

• verwacht energiegebruik in kWh/m² BVO;  48,7 kWh/m² BVO 

• verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m² BVO; 91kWh/m² BVO 

• verwacht verbruik van hernieuwbare energiebronnen in 
kWh/m² BVO;  

9,1 kWh/m² BVO 

• verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar;  2,9 m3/j/pp 

• verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via 
hemelwater of grijs water;  

Geen 

• de tijdens het bouwproces ondernomen stappen ter 
reductie van de impact op het milieu, bijvoorbeeld door 
innovatieve bouwmethoden;   

Prefab gevel. Alleen monteren op de bouwplaats. 
Afvalverwerker recycled grootste deel van bouwafval.  

• een lijst van vooruitstrevende/gerealiseerde duurzame 
maatregelen op sociaal of economisch gebied.  

Opwaardering van de buurt 
Opwaarderen vastgoed en klaar voor weer 30 jaar functioneel 
gebruik. 



Korte omschrijving project 
  

Aan de oever van de rivier de Amstel, op een 
bijzondere en centrale locatie, wordt met de 
herontwikkeling van Rivierstaete een nieuwe 
landmark gerealiseerd. Een iconisch gebouw dat 
zich door vormgeving van zijn omgeving 
onderscheidt, zonder zich te vervreemden. 
Het gebouw zal worden verhuurd aan meerder 
gebruikers. Samen maken ze gebruik van 
centrale voorzieningen. 

• ambities, planvorming Belangrijkste rede voor Breeam is voor aantrekken 
huurder(s). Profileren als duurzaam kantoor is 
gunstig op de kantoormarkt. 

• technische oplossingen •        Moderne hoogfrequente verlichting of LED  
•        Hoge kwaliteit binnenlucht,  

•        CO2 regeling in vergaderruimten 
•        Gebruik van VOS-arme afwerking 

•        Regeling voor temperatuur per 4 werkplekken 
•        WKO in de stad 
•        Energiezuinige liften 

• proces, organisatie Breeam is meteen vanaf start meegenomen, risico's 
worden vroeg in kaart gebracht. Geen overbodige 
credits opgenomen 

• BREEAM-NL-credits Compacte creditlijst toevoegen 

• kosten/baten Baten:  
•        profileren als duurzaam kantoorgebouw,  
•        goede marketingtool.  
•        Gebouw zal lage exploitatiekosten hebben.  
•        Aantrekkelijk voor huurder,  
•        aandacht voor welzijn werknemers, 
•        is hogere productiviteit.  
•        Gebouw zal waardevast zijn omdat het 

vooruitloopt op huidige eisen. 

  



 


