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PROJECT Herontwikkeling Rivierstaete 

BETREFT BREEAM MAN 9 bewijslast 

DATUM 6 november 2019 

 
 

BREEAM-rating en -score Very Good (> 55%) 

de belangrijkste innovatieve en 

milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van 

het gebouw; 

De meest milieuvriendelijke maatregel is het weer 

actief maken van het oud kantoorpand en 

daarmee sloop te voorkomen. Vrijwel de gehele 

constructie is hergebruikt wat veel materiaal (en 

daarmee CO2-uitstoot) bespaart. 

 

Andere belangrijke maatregelen: 

▪ Duurzame warmte- en koudeopwekking (WKO) 

▪ Verbeterde daglichttoetreding door aan 

aangepaste gevel. Dit verminderd het 

energieverbruik voor de verlichting.  

▪ Regelen van temperatuur per 4 werkplekken. 

▪ Hoge kwaliteit van binnenlucht door: 

o CO2-regeling in vergaderruimten; 

o VOS-arme afwerking; 

▪ Moderne (hoogfrequente) ledverlichting; 

▪ Energiezuinige liften. 

▪ Verschillende waterbesparende voorzieningen. 

▪ Deel van dak houdt water vast. 

▪ Olieafscheiders nabij de parkeerplaatsen. 

▪ Verschillende ecologische maatregelen.  

 

bruto vloeroppervlak in m² (NEN 2580); 

 

32.873 m2 

totaal terreinoppervlak van de locatie in 

hectaren; 

 

1,29 ha (incl. bebouwd vlak) 

vloeroppervlakken naar functie en hun 

afmetingen (NEN 2580); 

Gebruiksoppervlakken (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: 29.406 m² 

verkeersruimten in m² (NEN 2580);  n.v.t. 
 

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

% 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.  
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verwacht energiegebruik in kWh/m² BVO; 48,7 kWh/m² BVO  
 

verwacht verbruik van fossiele brandstoffen 

in kWh/m² BVO;  

 

91 kWh/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; 

Er is gebruik gemaakt van een geprefabriceerde 

gevel om restafval te voorkomen. Op de 

bouwplaats hoefde men enkel de gevel te 

monteren. Daarnaast is een groot deel van het 

bouwafval gerecycled door de afvalverwerker.  

 

een lijst van vooruitstrevende/ 

gerealiseerde duurzame maatregelen op 

sociaal of economisch gebied; 

 

Na jaren van leegstand wordt het gebouw weer 

volop gebruikt door verscheidene bedrijven. Dit 

heeft niet alleen gezorgd voor een opwaardering 

van het kantoor, maar ook van de buurt. 
 

 

Casestudy 
De volgende project gerelateerde informatie is gepubliceerd in de casestudy:  
 

Korte omschrijving project Aan de oever van de rivier de Amstel, op een 
bijzondere en centrale locatie, is 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 wordt verhuurd aan meerdere 
gebruikers, die samen gebruik maken van centrale 
voorzieningen. 
 

Ambities en planvorming De belangrijkste ambitie van het project is het 
behalen van een BREEAM-certificaat, waarmee er 
een duurzaam kantoorgebouw gerealiseerd kon 
worden. Dit is aantrekkelijk voor toekomstige 
huurders/gebruikers/beleggers. 
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Proces en organisatie De BREEAM-certificering is meteen vanaf de 
beginfase van het ontwerp meegenomen met een 
scherpe aansturing op financiën.  
 
Hierbij was het belangrijk om vroeg de risico's in 
kaart brengen en geen (voor dit gebouw) 
overbodige credits op te nemen in het ontwerp.  

BREEAM-NL-credits Management 
▪ MAN 1 

▪ MAN 3 

▪ MAN 4 

▪ MAN 9 

 
Gezondheid 
▪ HEA 2 

▪ HEA 4 

▪ HEA 5 

▪ HEA 8 

▪ HEA 10 

▪ HEA 11 

 
Energie 
▪ ENE 1 

▪ ENE 2a 

▪ ENE 4 

▪ ENE 5 

▪ ENE 7a 

▪ ENE 8 

▪ ENE 26 

 
Transport 
▪ TRA 1a 

▪ TRA 1b 

▪ TRA 2 

▪ TRA 3 

▪ TRA 4 

▪ TRA 5 

▪ TRA 7 

 
Water 
▪ WAT 1 

▪ WAT 2 

▪ WAT 3 

▪ WAT 6 

 
Materialen 
▪ MAT 1 

▪ MAT 5 

▪ MAT 7 

▪ MAT 8 
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Afval 
▪ WST 2 

▪ WST 3a 

▪ WST 6 

 
Landgebruik en Ecologie 
▪ LE 1 

▪ LE 3 

▪ LE 4a 

▪ LE 6 

 
Vervuiling 
▪ POL 2 

▪ POL 4 

▪ POL 6 

▪ POL 7  

Kosten/baten Kosten: 

▪ Hogere investeringskosten; 

▪ Kost meer tijd tijdens ontwerp en uitvoering. 

 
Baten:  

▪ Profileren als duurzaam kantoorgebouw;  

▪ Goede marketingtool; 

▪ Gebouw zal lage exploitatiekosten hebben; 

▪ Aantrekkelijk voor huurder;  

▪ Aandacht voor welzijn werknemers; 

▪ Hogere productiviteit; 

▪ Gebouw zal waardevast zijn, omdat het 

vooruitloopt op huidige eisen.  

Tips voor volgend project ▪ Tijdens het project hebben wij te maken gehad 
met verschillende faillissementen (AKS en 
Moonen). In een volgend project rekening 
houden dat dit ook in de praktijk kan gebeuren. 
Dit betekend in het uitvoeringsproces tijdig 
informeren naar de bewijslast, garanties ect. en 
deze ook ontvangen van de uitvoerende 
partijen. Hierdoor is er voldoende bewijslast in 
het dossier wat later niet nog eens opgevraagd 
moet worden bij leveranciers, onderaannemers. 

 
▪ Bij een volgend project voorkomen dat naast de 

basis contracten voor het project er geen 
deelprojecten ontstaan los van de project-
aannemers. In het huidige project is dit 
ontstaan bijv. door het deelproject “lobby 
Cityside”. Hierdoor ontstaat er gecombineerde 
bewijslast en moet er bij verschillende 
leveranciers bewijslast opgevraagd worden wat 
in 1 bewijslast gegoten moet worden. Dit is zeer 
tijdrovend en vertraagd het proces.  

 


