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PROJECTOMSCHRIJVING

Hessing b.v. (hierna te noemen Hessing) gaat in de plaats Horst aan
de Maas een nieuwe fabriek bouwen op een vrije bouwkavel. 

Dit voor het snijden, samenstellen en verpakken van gesneden
groentes en maaltijd salades. 

De totale omvang van het gebouw bedraagt ca. 65.000 m2 BVO.
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LOCATIE
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Gelegen langs 

de N295; 

verbindingsweg 

met de A73 

en de A67



BETROKKEN PARTIJEN
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GEBOUWGEGEVENS
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Onderdeel m2 BVO 

(NEN 2580)

Kantoorfunctie 1.196 m2

Industriefunctie 56.340 m2

Bijeenkomstfunctie 2.562 m2

Verkeersruimten 4.806 m2

Opslagruimten 196 m2

Totaal bruto vloeroppervlak 65.101 m2

Oppervlakte terrein 10,2 ha



OPZET GEBOUW BEGANE GROND
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OPZET GEBOUW EERSTE VERDIEPING
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OPZET GEBOUW TWEEDE VERDIEPING
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BREEAM AMBITIE EN PLANVORMING
Vanaf het begin van het 

ontwerpproces rekening gehouden 

met de diverse 

duurzaamheidsmaatregelen en 

wordt vanaf het begin BREEAM 

ambitie Very Good nagestreefd. Dit 

houdt in dat een score van 

minimaal 55% wordt behaald. 

In iedere BREEAM categorie zijn 

onderwerpen opgenomen om het 

ambitieniveau te kunnen halen. 

Vooral in de categorieën 

management, afval en vervuiling 

wordt bijna optimaal gescoord. In 

de bijlage zijn de BREEAM credits

die worden nagestreefd 

opgenomen.

10

Totaal Score
Score per 

categorie

Management (MAN) 8,3% 12,0%

Gezondheid (HEA) 12,5% 15,0%

Energie (ENE) 5,8% 19,0%

Transport (TRA) 5,3% 8,0%

Water (WAT) 4,5% 6,0%

Materialen (MAT) 3,8% 12,5%

Afvalmanagement (WST) 6,4% 7,5%

Landgebruik en Ecologie (LE) 5,5% 10,0%

Vervuiling (POL) 6,7% 10,0%

Innovatiecredits 3,0% 10,1%

Totaalscore 61,8% 100,0%

Pre-assessmentkwalificatie
Very 

Good

Aantal sterren

Exemplary Performance MAN 3 1,0%

Exemplary Performance WST 1 1,0%

Exemplary Performance POL 4 1,0%



PROCES EN ORGANISATIE

De BREAAM verantwoordelijkheid is vanaf het begin met de 

opdrachtgever, architect, aannemer, installateur en BREAAM Expert 

gedeeld.

Met een BREEAM-NL gecertificeerd gebouw krijg je goed inzicht in de 

werkelijke prestatie van het gebouw op het gebied van 

duurzaamheid. Met deze methodiek wordt er in de hele breedte 

naar duurzaamheid gekeken; niet alleen energie en gezondheid, 

maar vrijwel alle duurzaamheidsaspecten komen aan bod. 
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MILIEUVRIENDELIJKE ONTWERPMAATREGELEN

1. Duurzame vorm van energieopwekking; PV panelen op eigen dak. 

2. Gevels en dak met hoge isolatiewaarde.

3. Toepassing van LED verlichting.

4. Gebruik van koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen (NH3 en CO2).

5. Verwarmen van de kantoren met restwarmte uit de industrie. 

6. Toepassen van verantwoordelijke materialen.

7. Samenwerken met (toe)leveranciers met ISO14001 certificaten. 

8. Goede en veilige voorzieningen voor voetgangers en fietsers.

9. Ecologische voorzieningen op het terrein, groenvoorziening.

10. Infiltratiekratten voor de waterberging.

12



IMPACT OP HET MILIEU TIJDENS DE BOUW
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1. Het op de bouwplaats geproduceerde afval wordt verwerkt door een ISO 14001-

gecertificeerde afvalverwerker.

2. Het bouwplaats personeel en Onderaannemers wordt geïnstrueerd over 

afvalbeperking en recycling.

3. De aannemer heeft de verplichting een bouwafvalmanagement plan te 

implementeren om de hoeveelheid afval te minimaliseren en zoveel mogelijk te 

hergebruiken.

4. De aannemer heeft de verplichting het energie- en waterverbruik op de bouwplaats te 

monitoren en analyseren

5. Aannemer heeft een milieumanagementsysteem ISO14001, ISO9001 en een FSC en PFC  

certificaat

6. Aannemer heeft beleid om de milieu impact op de bouw zoveel mogelijk te verlagen. 



DUURZAME MAATREGELEN SOCIAAL OF ECONOMISCH GEBIED
OP HET MILIEU TIJDENS DE BOUW
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In het nieuwe gebouw wordt gezorgd voor goede 

werkomstandigheden voor het personeel. Er is aandacht besteed aan 

het klimaat (verwarming, koeling), daglichttoetreding, luchtkwaliteit. 

Verder zorgt de nieuwbouw voor het aantrekken van 

werkgelegenheid uit de omgeving. Hierdoor krijgt de economie in 

Noord-Limburg een enorme impuls. De nieuwe fabriek is goed voor 

1.250 arbeidsplaatsen. 



ENERGIE EN WATERVERBRUIK
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Verwacht energie- en waterverbruik

Verwacht energieverbruik totaal 124,8 kWh/jaar/m2 BVO

Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen Geen

Verwachte opbrengst hernieuwbare 

energiebronnen 

door middel van PV panelen

24,8 kWh/jaar/m2 BVO

Verwacht waterverbruik 0,62 m3/jaar/m2 BVO

Waterverbruik betrokken via hemelwater of grijs 

water
Geen



KOSTEN EN BATEN
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Diverse kosten, zoals advies kosten- en kosten voor technische 

oplossingen zijn over het algemeen duurder dan gangbare 

oplossingen. Echter zijn de investeringen te verantwoorden omdat er 

een energiezuinig gebouw gerealiseerd wordt dat op langere 

termijn voor minder energiekosten zorgt alsmede langere 

onderhoudskosten.



TIPS VOOR EEN VOLGEND PROJECT
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Het vroegtijdig vastleggen van ambities ten aanzien van duurzaamheid 

en deze integreren in het ontwerp is van belang. Verder is het van 

belang de verwachtingen van BREEAM helder te communiceren. 

BREEAM is gericht op het gebouw, terwijl voor Hessing de bedrijfsvoering 

belangrijker is van het gebouw zelf, dat kan elkaar bijten. Het is belangrijk 

om BREEAM als middel te blijven zien, niet als doel op zichzelf. 



BREEAM CREDITS
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BREEAM CREDITS
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BREEAM CREDITS
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BREEAM CREDITS
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