3.D.1. Actieve deelname initiatief BREEAM-NL & DGBC
In dit document is de actieve deelname van Aan de Stegge Twello aan BREEAM-NL en de DGBC
beschreven. De actieve deelname is conform de eisen van de CO2-prestatieladder.
Wat is BREEAM-NL?
BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen.
De beoordelingsmethode houdt rekening met een groot scala aan duurzaamheidaspecten en is
hiermee het meest volledige duurzaamheidslabel op de Nederlandse markt.
BREEAM is opgebouwd uit negen categorieën te weten: management, gezondheid, energie,
transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Per categorie zijn diverse
punten te behalen, ook wel credits genoemd. Per categorie is een wegingspercentage vastgesteld
waarmee de totaalscore berekend kan worden. Wanneer er voldoende punten worden behaald kan
het project worden gecertificeerd.
Het doel is om middels het BREEAM-NL label gebouwen te realiseren met een hogere mate van
duurzaamheid. De CO2 uitstoot is een belangrijk aspect wanneer er gesproken wordt over duurzaam
bouwen. Credit Energie 1 is hierbij een concreet voorbeeld. Bij deze credit zijn de meeste punten te
behalen van het gehele label. De credit stimuleert het ontwerpen en het realiseren van gebouwen met
een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Door de energievraag van gebouwen te reduceren en over te
gaan op duurzame energie wordt verbranding van fossiele brandstoffen beperkt. Hiermee wordt direct
een bijdrage geleverd aan het reduceren van de CO2 uitstoot in Nederland.
Inmiddels heeft Aan de Stegge Twello het eerste bedrijfsgebouw opgeleverd met een BREEAM-NL
certificaat. Het betreft hier de nieuwbouw van Bonfix te Zwolle. Daarnaast is inmiddels de opdracht
verworven voor het realiseren van slachterij Hutten die als eerste slachterij in Nederland gecertificeerd
zal worden.
Wat is de DGBC?
De Dutch Green Building Council (DGBC) is dé Nederlandse netwerkorganisatie op het gebied van
duurzaam bouwen en heeft BREEAM-NL geïntroduceerd. Duurzaamheid kan volgens de DGBC op
termijn gemeengoed worden, als we samen de schouders eronder blijven zetten. Hoe meer partijen
hieraan deelnemen, hoe beter. Bij dit motto sluit Aan de Stegge Twello zich graag aan en is daarom
participant van de DGBC geworden.
Doelstelling van de DGBC is het opleiden, stimuleren en uitdragen van BREEAM-NL als meest
universele beoordelingsmethode voor duurzaam bouwen. De DGBC certificeert de BREEAM-NL
projecten, leidt gecertificeerde BREEAM-NL experts op en heeft diverse werkgroepen om kennis uit te
wisselen. Inmiddels zijn er circa 360 adviesbureaus, bouwbedrijven, installateurs en ontwikkelaars
participant van de DGBC.
Waarom BREEAM-NL?
Aan de Stegge Twello gebruikt BREEAM-NL om gebouwen op een objectieve manier te beoordelen
op de duurzaamheidprestaties. Door het toepassen van energiezuinige installaties en hoogwaardige
en milieuvriendelijke materialen kunnen de exploitatiekosten van een gebouw gereduceerd worden.
Bijkomend voordeel is het creëren van een gezondere en productievere leef- en werkomgeving.
Hierdoor vormt een gebouw met een BREEAM-NL certificaat een meerwaarde voor huurders, kopers
en beleggers.
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De rol van Aan de Stegge Twello
Aan de Stegge Twello heeft een viertal BREEAM-NL experts in dienst die door de DGBC zijn
opgeleid. De BREEAM-NL experts volgen jaarlijks bijscholingen en samenkomsten. Tijdens deze
bijscholingen en samenkomsten worden ervaringen en wijzigingen besproken die kunnen leiden tot
het aanpassen en verbeteren van het keurmerk.
Waarom is Aan de Stegge Twello participant van de DGBC en zet het BREEAM-NL in?
In de huidige samenleving is duurzaamheid niet meer weg te denken. Daar waar in het verleden het
toepassen van duurzame technieken nog uniek was, is duurzaam bouwen bij Aan de Stegge Twello
inmiddels vanzelfsprekend geworden.
Aan de Stegge Twello, de DGBC en andere participanten blijven sturen op duurzame innovaties in de
bouw. Door gebouwen te realiseren met het BREEAM label wil Aan de Stegge Twello bijdragen aan
het realiseren van hoogwaardige bedrijfshuisvesting met lagere exploitatiekosten en CO2-uitstoot.
Door actief deel te nemen aan de initiatieven van de DGBC en het regelmatig toepassen van het
BREEAM label profileert Aan de Stegge Twello zich als een innovatieve en onderscheidende turnkey
bouwer.

Aantoonbaarheid
Op de website www.dgbc.nl is onder het menu item “participanten” te zien dat Aan de Stegge Twello
participant is van de DGBC. Onze BREEAM-NL experts zijn geregistreerd op de website
www.breeam.nl.
Overzicht participanten:
Overzicht experts:
assessoren#filter
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http://www.dgbc.nl/participanten
https://www.breeam.nl/expertise/overzicht-experts-en-

Versie DM: 511099

2/2

