
Een duurzaam gebouw
Je bevindt je in een bijzonder 

gebouw. Een gebouw waar 

we met z’n allen trots op zijn! 

Het voldoet aan de strengste 

duurzaamheidseisen en is 

circulair. Het ontwerp en de 

bouw zijn tot stand gekomen 

door verschillende partijen: Port 

of Amsterdam, WRK Architecten, 

Ecologisch Adviesbureau 

Habitus, Bordewijk Adviseurs, 

Ingenieursbureau Boorsma, 

Noorman Bouw- en milieuadvies, 

Aannemingsbedrijf Dozy, 

Installatiebureau Rutgers en 

Installatietechniek Van Der Laan. 

Hieronder vertelt elk van 

hen over hun bijdrage aan 

dit gebouw; een proactieve 

teamprestatie!

Kennisoverdracht

Port of Amsterdam
Stefan Bakker (projectleider)

De uitgangspunten voor het ontwerp waren glashelder: het gebouw moet een 

voorbeeld zijn in onze haven op het gebied van circulair bouwen, duurzaamheid 

en esthetiek. Tegelijkertijd dient het gebouw doelmatig in gebruik te zijn en een 

prettig verblijf zijn voor de medewerkers van Port of Amsterdam, temeer omdat het 

volcontinu (24/7) wordt gebruikt. Door de gebruikers te beschouwen als bewoners, 

hebben we in gezamenlijkheid bewuste ontwerpkeuzes gemaakt. Het gebouw 

draagt hierdoor bij aan een efficiënte maar ook aan dynamische werkomgeving. 

Het gebouw is dienend aan de gebruikers, op ieder moment van de dag, in alle 

jaargetijden en onder alle (weers)omstandigheden.

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat duurzaamheid moet renderen, waarbij 

niet alleen de  levenscyclusanalyse is verbeterd (hierbij is zowel gekeken naar de 

milieubelasting vanaf de winning van de grondstoffen, productie, reparatie tot 

en met afvalverwerking als de kosten voor investering, onderhoud en demontage), 

maar ook huisvesting wordt gerealiseerd die perfect aansluit bij onze duurzaamheids-

ambities. Dit hebben we kunnen waarborgen door middel van circulariteit, hernieuw-

bare energie, minder energieverbruik, een schoon milieu, een prettige leefomgeving 

en een nieuwe werkplek voor het waarborgen van schone en veilige scheepvaart. 

Met deze uitgangspunten zijn we het ontwerpproces gestart. In het gehele traject 

stelden we onszelf telkens de vraag: “hoe kan dit onderdeel slimmer, schoner, 

efficiënter en beter?” Met deze visie, drive en nuchterheid hebben we het gewenste 

resultaat bereikt; een duurzaam, circulair en demontabel gebouw. Een gebouw dat 

laat zien dat we als Port of Amsterdam duurzaamheid in ons dna hebben!

WRK Architecten
Benjamin Robichon (architect partner) en Barbara Dirks (architect associate)

Als architect zagen wij de kans om de duurzaamheidsambities niet alleen te vertalen 

in het gebouw maar ook in het gebruik. Zoals de keuze voor een compact gebouw. 

Dat resulteert niet alleen in een lage CO2 footprint, minimaal geveloppervlak (schil) 

maar ook in de optimalisatie van structuren en klimaatsystemen. Dit leidt indirect 

tot minimale loopafstanden en efficiënte logistieke en sociale systemen. Ook in de 

keuze voor materialen gingen duurzaamheidsambities en de wens voor het gebruik 

hand in hand. Allereerst de keuze voor hout wat zowel circulair is als klimaat-

technisch een aangenaam binnenmilieu oplevert en bovenal uitstekend past bij de 

huiselijke setting van het interieur. Het is een gebouw dat gebruikt mag worden, 

je mag er met je vieze schoenen binnenstappen, daar waar nodig zijn de juiste 

beschermde materialen toegepast zoals stalen lambrisering.

Wat wij als architect met recht bijzonder vonden om te merken, was dat alle 

partijen gedurende het proces steeds meer duurzame en circulaire kansen zagen. 

Ideeën werden uitgewisseld en optimalisaties werden voorgesteld. Samen met de 

opdrachtgever en alle andere betrokken partijen in het ontwerp- en bouwteam, 

hebben we een gebouw ontworpen voor (en met!) de gebruikers. 

Ecologisch Adviesbureau Habitus
Amber Heitman (ecoloog)

Een duurzaam gebouw heeft ruimte voor vele gebruikers, niet alleen voor mensen, 

maar ook voor dieren en zelfs planten.  Doordat er verschillende maatregelen 

zijn genomen, zowel op en aan het gebouw als in de directe omgeving, is ervoor 

gezorgd dat een grote verscheidenheid aan soorten zich hier thuis voelen. 

De ingezaaide velden met kruiden en bloemen aan de noord- en westzijde van 

het gebouw en de grote plantenbakken op het dakterras leveren voedsel aan 

bloembezoekende insecten, zoals solitaire bijen en vlinders. Doordat het hek langs 

het perceel dadelijk begroeid is met klimop, hebben insecten ook in het late najaar 

nog voldoende voedsel. Daarnaast biedt de klimop ook een schuilgelegenheid 

voor vogels, die eveneens profiteren van de diversiteit aan insecten. Door het 

aantal insecten, zullen ook vleermuizen aangetrokken worden, die op hun beurt 

weer kunnen verblijven in de vleermuiskasten aan en in de directe omgeving 

van het gebouw. De takkenrillen aan de noordwestzijde van het gebouw bieden 

schuilgelegenheid aan insecten, amfibieën, vogels en kleine zoogdieren.

Met behulp van een beheerplan wordt ervoor gezorgd dat al deze aspecten ook 

op de lange termijn onderhouden blijven, waardoor de biodiversiteit toe zal blijven 

nemen. Op deze manier is er in vele opzichten gedacht aan de ecologie bij de 

realisatie van dit gebouw. En deze ecologie draagt ook bij aan het welzijn van 

de andere gebruikers: de medewerkers van Port of Amsterdam.  

Bordewijk Adviseurs
Arend Lichtenberg (projectleider)

Het waarborgen van duurzaamheid in gebouwen start bij het bewust 

nadenken over het installatie-ontwerp en de bouwfysica. Bordewijk Adviseurs 

heeft in samenwerking met het ontwerpteam de elektrotechnische- en 

werktuigbouwkundige installaties uitgewerkt. Eén van de criteria voor de 

nieuwbouw is het BREEAM NL certificaat. Het toepassen van slimme technieken 

en het onderling laten functioneren van de diverse installaties is hierin een pre. 

Dit zien we terug in het opwekken van zonne-energie, waarmee de warmtepomp 

en de bodemwisselaar worden gevoed, wat vervolgens leidt tot het verwarmen en 

koelen van het gebouw. Maar ook het terugwinnen van warmte uit de lucht door 

middel van een balansventilatie en het toepassen van human centric lighting. 

Zo zal de kunstmatige binnenverlichting het natuurlijke ritme van het daglicht 

buiten nabootsen. Het dagritme van de mens kan worden verbeterd met verlichting 

die aangepast is aan de loop van de zon en de intensiteit en de kleur van zonlicht.

Ingenieursbureau Boorsma
Jan Brinkman (adviseur bouwmanagement)

In het ontwerpteam is intensief samengewerkt om te komen tot een maximaal 

duurzaam en circulair gebouw, gemaakt van innovatieve bouwmaterialen. De 

constructieve opzet biedt ook een flexibele indeelbaarheid van het gebouw voor 

ieder gebruik, vanwege grote vrije vloeroverspanningen tussen de stalen spanten. 

Het ontwerp is in een digitaal bouwinformatie model (BIM) uitgewerkt. 

Dit model is de virtuele weergave van het gebouw waarbij geometrie, materialen 

en informatie aan elkaar zijn gekoppeld.

De begane grond bestaat uit een betonvloer die ligt op een betonnen fundering 

op prefab betonnen heipalen. Het beton is voorzien van gerecycled betongranulaat. 

De houtskeletwanden, zijn in zichtwerk uitgevoerd, wat betekent dat er geen 

afwerking in de afbouwfase benodigd is. 

Noorman Bouw- en milieuadvies
Roy Hendriks (BREEAM Expert)

Het nieuwe gebouw van Port of Amsterdam is onder andere volledig energie-

neutraal, gericht op een gezond en veilig gebruik én er is rekening gehouden 

met de natuur, zowel tijdens de bouw als tijdens de gebruiksfase. Dit zijn enkele 

voorbeelden van de speerpunten die nu ook aantoonbaar blijken uit het BREEAM 

certificaat. Als BREEAM Expert hebben wij ervaren dat de betrokkenheid zowel 

tijdens de ontwerpfase als de uitvoeringsfase groot was. En juist dankzij die 

proactieve teamprestatie is er gezamenlijk voor gestreden dat het niet alleen op 

papier een duurzaam gebouw blijkt, maar vooral in de gebruiksfase ook zo is.

Aannemingsbedrijf Dozy
Luc Riemers (projectleider)

Als hoofdaannemer was Dozy verantwoordelijk om de visie en het ontwerp om 

te zetten in een gebouw. Samen met de opdrachtgever en architect hebben wij 

het gebouw naar een hoger niveau getild. Het proces hebben we beschouwd 

als een bouwteam en zodoende konden ook wij innovaties en optimalisaties 

bewerkstelligen. Door medewerkers te betrekken, hebben wij onze kennis met 

hen kunnen delen. Veel kennis en ervaring die we voor dit project van Port of 

Amsterdam hebben opgedaan zal de komende jaren nuttig worden ingezet.

De hoofddraagconstructie bestaat uit een houtconstructie van Kerto. Deze houten 

elementen worden gemaakt uit duurzaam gekweekte bossen in Scandinavië. Door 

het hout te lamineren, kunnen lengtes worden gemaakt tot 24 meter. Zodoende 

ontstaat minder afval. Het vrijgekomen resthout wordt gebruikt om de houtfabriek 

te verwarmen. Hout kan daarnaast ook beschouwd worden als een hernieuwbare 

grondstof en het toegepaste hout kan – na demontage – eenvoudig worden 

hergebruikt. 

Tijdens de bouw hebben we de leveringen van materialen gecombineerd. Hierdoor 

zijn vervoerbewegingen van en naar de bouwplaats zoveel mogelijk beperkt. Ook 

is de gehele keten van restmaterialen en afvalverwerking in beeld gebracht en 

gemonitord. In onze visie bestaat afval niet. Zo hebben we onder andere afvalhout 

als nieuwe grondstof kunnen verwerken in de bar en vleermuiskasten. 

Installatiebureau Rutgers
Auke Krijgsveld (projectleider) 

De aarde verzorgt de warmte en koeling van dit gebouw. In de zomer wordt de 

warmte uit het gebouw onttrokken en met 16 bronnen in de bodem opgeslagen. 

Op deze manier koelt het gebouw af. In de winter keert het proces om en gebruikt 

het systeem de opgeslagen warmte om het gebouw te verwarmen. Ook voorziet 

de bodem in spoelwater; als het regent, slaat een buffertank het regenwater op wat 

hergebruikt wordt voor het doorspoelen van de toiletten. 

Dagelijks produceert de aarde lucht. Deze verse lucht wordt in het gebouw gebracht 

met een luchtbehandelingskast, die is voorzien van een warmteterugwinning. De 

afgezogen lucht uit het gebouw staat zijn warmte af aan de verse toe te voeren 

lucht. Hierdoor is er 84% minder energie nodig om de toe te voeren lucht op te 

warmen. Door de ventilatiebehoefte van de vertrekken te regelen op het aanwezige 

CO2 gehalte in de ruimte wordt er duurzaam en vooral bewust omgegaan met 

de luchtbehandeling.

Installatietechniek Van Der Laan
Ron de Boer (projectleider)

De elektrische installaties in het gebouw zijn met recht duurzaam te noemen door 

de toepassing van energiezuinige en kwalitatieve LED verlichting. De benodigde 

energie wordt opgewekt door 101 zonnepanelen op het dak en 24 zonnepanelen 

aan de gevel. Het energieverbruik in het gebouw wordt per verbruikersgroep apart 

gemeten door digitale kWh meters en in het gebouwbeheersysteem vastgelegd. 

Het gebouw is voorzien van een KNX besturingssysteem waarmee de verlichting, 

zonwering en dakramen bediend kunnen worden. Er kunnen individuele scenes 

worden ingesteld  door middel van  de vaste iPads op de wand of een mobiel 

device. Zo kan iedere gebruiker het systeem naar eigen behoefte instellen op ieder 

moment van de (werk)dag. 


