
 

 

 
 

Nieuwbouw 2 (NB2) Tilburg University - BREEAM-NL Casestudy 
Opdrachtgever: Tilburg University 
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Nieuw onderwijsgebouw  
Op de campus van Tilburg University, aan de zijde van de Hogeschoollaan tegen de spoorlijn, wordt 
een nieuw onderwijsgebouw gerealiseerd. Het gebouw komt op de locatie van de huidige 
parkeerplaats tussen de gebouwen CUBE en Tias. Deze parkeerplaats vervalt hiermee en het 
landschap in de noordoosthoek van de campus krijgt een nieuwe invulling. 
 
Het nieuwe onderwijsgebouw is nodig omdat het aantal studenten groeit en de manier waarop 
onderwijs wordt gegeven verandert. De huidige gebouwen zijn daar niet allemaal geschikt voor. 
 

Het nieuwe onderwijsgebouw is ongeveer 33 meter breed, 33 
meter lang en heeft een hoogte van circa 21 meter. Het gebouw 
heeft een vierkante vorm, bestaat uit vier bouwlagen en de 
hoofdentree bevindt zich aan de zuidzijde van het Tias gebouw. 
In het gebouw bevinden zich met name collegezalen van diverse 
afmetingen, maar ook (zelf)studieplekken en een foyer. 
 
Het gebouw biedt, als alle collegezalen en studieplekken bezet 
zijn, ruimte aan zo’n 1.000 studenten en vervangt voor een deel 
de onderwijsruimtes van het gesloopte gebouw Prisma.  
 
De drie weergegeven afbeeldingen (gemaakt door Powerhouse 
Company) geven een impressie van hoe het gebouw er straks uit 
gaat zien. 
 
Veel aandacht voor circulariteit 
Het wordt een zeer duurzaam gebouw, met veel aandacht voor 
circulariteit. Zo krijgt het gebouw een nagenoeg geheel 
herbruikbare houten draagconstructie, uniek voor een 
onderwijsgebouw. Ook wordt het gebouw bijna energieneutraal. 
Dat betekent dat het gebouw bijna alle energie die nodig is voor 
de werking van het gebouw zelf opwekt, onder andere door 
zonnepanelen. 
 

De omgeving van het gebouw 
De gehele landschappelijke inrichting van de Noordelijke helft 
van de Universiteitscampus zal, nadat NB2 klaar is, opnieuw 
worden ingericht. Een belangrijk onderdeel daarvan is het groen 
op de campus. Studenten, medewerkers maar ook omwonenden 
waarderen het groene en open karakter. Er komt dan ook een 
betere inpassing van fietsenstallingen, meer berging van 
regenwater en waar mogelijk meer groen. Ook een betere 
aansluiting voor voetgangers naar het NS-station staat op de 
wensenlijst. Het groene aanzicht vanaf de Hogeschoollaan wordt 
in stand gehouden en de verbinding met het parkje ernaast wordt 
versterkt. 
 
Bouwwerkzaamheden 
In het voorjaar van 2022 is gestart met de bouwwerkzaamheden voor het onderwijsgebouw. Het 
gebouw zal dan naar verwachting na de zomervakantie van 2023 in gebruik worden genomen. Het 
bouwverkeer rijdt via de Warandelaan, zodat de verkeersveiligheid op de Hogeschoollaan niet in het 



 

 

geding komt. De funderingspalen worden geschroefd: een geluids- en trillingsarme methode, die de 
overlast tot het minimum beperken. Het gebouw komt op hetzelfde maaiveldniveau te liggen als alle 
andere gebouwen. De parkeerkuil wordt daarvoor opgevuld en er zullen meerdere bomen worden 
verplaatst of gekapt. De gekapte bomen compenseren we uiteraard. 
 
Bron bovenstaande tekst en afbeeldingen: 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/ontwikkelingen/onderwijsgebouw 
 
BREEAM-rating en -score; 
De ambitie is om voor het project een BREEAM-NL Outstanding 
certificaat te behalen met een score van ≥ 85%. Van toepassing 
voor dit project is BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie,  
Beoordelingsrichtlijn 2014 versie 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is in Nederland hét keurmerk om nieuwbouwprojecten en 
grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestatie. Met BREEAM-NL Nieuwbouw en 
Renovatie worden gebouwen beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: 
management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en 
vervuiling. De score is opgebouwd uit deelscores voor de negen verschillende 
duurzaamheidscategorieën. De optelling hiervan leidt tot een totaalscore, uitgedrukt in sterren. 
 
Tilburg University heeft gekozen voor BREEAM omdat het een brede, concrete methode is om de 
duurzaamheidsambities meetbaar te maken. 
 
Circulair en Energieneutraal 
Naast de algemene, brede BREEAM ambitie zijn circulariteit en energieneutraliteit belangrijke, 
concrete ambities voor het project. Waarbij onder andere demontabele houtbouw invulling geeft aan 
de circulariteit.   
 
Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw; 
Nieuwbouw 2 wordt ontwikkeld tot een gebouw met een uitstekend duurzaamheidsniveau. Refererend 
naar bovengenoemde ambitie wordt Nieuwbouw 2 een BREEAM Outstanding project, uitgerust met 
onder andere: 

• Demontabele draagconstructie, wanden en vloeren van massief, duurzaam hout;  
• Warmte-Koude-Opslag in de bodem en WarmtePompen (WKO + WP) 
• Plaatsing van PV-cellen op het dak 
• CO2 gestuurde ventilatie 
• LED-verlichting 
• Daglicht regelbare verlichting en aanwezigheidsdetectie  
• Regenereren elektriciteit van liften 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/ontwikkelingen/onderwijsgebouw


 

 

• Warmte terugwinnen uit afvoerlucht 
• Milieuvriendelijke koelmiddelen in koelsystemen 

 
Bruto vloeroppervlak (BVO) 
Het totaal aantal vierkante meters BVO van de ontwikkeling bedraagt circa: 4.548 m²  
(excl. buitenruimte). 
 
Totaal terreinoppervlak van de locatie 
Het gebouw Nieuwbouw 2 staat op de campus van Tilburg University met een oppervlakte van 
190.000 vierkante meter, bijna twintig hectaren. Het terrein rondom NB2 staat in geheel open 
verbinding met de rest van de campus. 
 
Vloeroppervlakken naar functie 
Het project bestaat voor het grootste deel uit onderwijsfunctie en bijeenkomstfuncties, daarnaast zijn 
er een aantal gemeenschappelijke ruimten en overige gebruiksfuncties.   

• Onderwijsfunctie  ca. 1.145 m2 gebruiksoppervlak 
• Bijeenkomstfuncties  ca. 1.123 m2 gebruiksoppervlak 
• Gemeenschappelijke ruimten  ca. 746 m2 gebruiksoppervlak 
• Overige gebruiksfuncties ca. 698 m2 gebruiksoppervlak 

 
Verkeersruimten  
Het is een compact gebouw met een hoge dichtheid aan verblijfsruimten en relatief weinig oppervlak 
aan verkeersruimten. Het gezamenlijk vloeroppervlak van de verkeersruimten is circa 365 m2. 
 
 
Opslagruimten; 
Op de begane grond bevindt zich een opslagruimte voor afval van ruim 21 m2. Daarnaast zijn er op de 
begane grond nog enkele ruimten voor de opslag van diverse materialen met een gezamenlijk 
oppervlak van circa 80 m2. En dan is er ook nog een schoonmaak ruimte van een kleine 5 m2 op de 
begane grond. Op de verdiepingen bevinden zich schoonmaakkasten van 3 tot 4 m2. 
 
Oppervlak van terreinen bedoeld voor gebruik door lokale gemeenschap 
Het volledige terrein rondom het project is onderdeel van de campus en is volledig toegankelijk voor 
alle studenten. 
 
Oppervlak van het gebouwen bedoeld voor gebruik door lokale gemeenschap 
Het gebouw is juist bestemd voor de gehele gemeenschap van de universiteit. De studieplekken zijn 
te gebruiker door alle studenten (en docenten). 
 
Verwacht energiegebruik in kWh/m² gebruiksoppervlakte (Ag) (BENG EP1); 
Ca. 130 kWh/m2 
 
Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m² gebruiksoppervlakte (Ag) (BENG EP2); 
Ca. 3 kWh/m2 
 
Verwacht verbruik van hernieuwbare energiebronnen in kWh/m² gebruiksoppervlakte (Ag) 
(BENG EP3); 
Ca. 125 kWh/m2 (ca. 96%) 
 
Verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar; 



 

 

Ca. 3 m3/pp/jr 
 
Waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water; 
Het hemelwater dat op het gebouw valt wordt in de bodem op het terrein geïnfiltreerd d.m.v. een wadi. 
Er wordt geen regenwater opgevangen voor hergebruik in het gebouw. Ook wordt er geen grijs water 
hergebruikt. 
 
Tijdens het bouwproces ondernomen stappen ter reductie van de impact op het milieu 
Er is voor gekozen om tijdens de realisatie van het project de maximale score te behalen voor alle 
BREEAM bouwplaatscredits. Dit zijn: 

• MAN 2 Bouwplaats en omgeving  
• MAN 3 Milieu-impact bouwplaats 
• WST 1 Afvalmanagement op de bouwplaats 
• LE 3 Aanwezige planten en dieren op de locatie van het bouwproject 

 
Dit betekent dat er tijdens de realisatie van het proces zoveel mogelijk wordt gedaan om de impact 
van het bouwproces op het milieu en de omgeving te beperken, onder andere door: 

• Te werken volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers. De  
bouwplaats committeert zich aan de vijf pijlers van de 
gedragscode: omgeving, veilig, vakmensen, milieu, en verzorgd: 
o Omgeving - Een Bewuste Bouwer probeert hinder voor en 

hinderbeleving van de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Bouwplaats medewerkers 
zijn zich bewust van de impact van hun handelen op mens, flora en fauna in de omgeving. 
Zij communiceren proactief voorafgaand en tijdens de bouw en gaan zorgvuldig om met 
vragen, klachten en tips vanuit de omgeving. 

o Veilig - Een Bewuste Bouwer draagt bij aan de zorg voor de veiligheid op de bouwplaats 
en richt zich met name op de omgeving van de bouwplaats. Middels een 
stakeholdersanalyse wordt duidelijk welke partijen hierbij zijn betrokken. De medewerkers 
op de bouwplaats zijn zich bewust van de eigen veiligheid, de veiligheid van anderen op 
de bouwplaats en de veiligheidsrisico’s voor de directe omgeving en stralen dit uit. 

o Vakmensen - Een Bewuste Bouwer hee  aandacht voor ontwikkeling, veiligheid, gezond-
heid en welzijn van de bouwplaats medewerkers en houdt rekening in alle communicatie-
uitingen met de verschillende doelgroepen, zowel op de bouwplaats als naar de 
omgeving. Bouwplaats medewerkers dragen bij aan het imago van de bouw. Zij zijn het 
visitekaartje van de bouwplaats en van de bouwsector en zijn een rolmodel voor 
toekomstige instroom vakmensen. 

o Milieu - Een Bewuste Bouwer werkt milieubewust. Het bouwbedrijf heeft een beleidslijn 
om de impact op het milieu te minimaliseren. Het bouwbedrijf neemt maatregelen en 
faciliteert de bouwplaats om op minder milieubelastende wijze te bouwen, ook ten aanzien 
van de omgeving. 

o Verzorgd - Een Bewuste Bouwer werkt ordelijk. De bouwplaats maakt, gezien vanuit de 
omgeving, een nette indruk. Op en rond de bouwplaats is het opgeruimd en vrij van 
zwerfafval. Dit resulteert in een verzorgd uitziende bouwplaats, toegangswegen en 
afzettingen. Materiaal en materieel zijn opgeruimd, schoon en onderhouden. 

• Monitoring plaatsvindt van het energieverbruik van alle werkzaamheden op de bouwplaats en 
van alle commerciële transporten van en naar de bouwplaats; 

• Monitoring plaatsvindt van het waterverbruik op de bouwplaats; 
• Maatregelen worden getroffen om overlast van stof en vervuiling van de bodem en grond- en 

oppervlaktewater te voorkomen; 



 

 

• De hoofdaannemer beschikt over een milieubeleidsplan voor het betrekken van materialen 
voor de bouwplaats; 

• De hoofdaannemer en de afvalverwerker zijn gecertificeerd volgens het ISO 14001 
milieumanagementsysteem; 

• Al het tijdelijke hout dat ten behoeve van de realisatie van het project op de bouwplaats wordt 
gebruikt op een verantwoorde en legale manier is geproduceerd en voorzien is van een FSC- 
of PEFC certificaat; 

• Het vrijkomen van afval op de bouwplaats wordt geminimaliseerd; 
• Het afval op de bouwplaats wordt gescheiden in tenminste 6 hoofdgroepen; 
• Meer dan 80% van het bouwafval wordt gerecycled door de afvalverwerker; 
• Voorafgaand aan de bouwactiviteiten een ecologisch onderzoek is gedaan naar de planten en 

dieren op de locatie. En dat er tijdens de bouw onder begeleiding van een erkend ecoloog 
wordt gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol zodat er minimale schade plaatsvindt aan 
flora en fauna ten gevolge van de bouw. 

 
Duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied 
Tilburg University is een instelling met een sterk maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid. 
Hierin worden Universiteit breed diverse onderwerpen en initiatieven ontwikkeld en geïmplementeerd. 
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het Mobiliteitsbeleid van de Universiteit, waarmee men het 
autogebruik (sterk) wil terugdringen om zo o.a. de CO2 uitstoot te reduceren. 
Aan ander sociaal initiatief is bijvoorbeeld het beleid inzake Participatiemedewerkers, waarbij mensen 
met een beperking tot de arbeidsmarkt actief worden gerekruteerd en ingezet bij de dagelijkse 
activiteiten en werkzaamheden binnen de organisatie.  
In algemene zin heeft de Universiteit, ook zeker binnen de afdeling Vastgoed, een actief programma 
m.b.t. het verantwoord ontwikkelen en beheren van haar vastgoed en terreinen. 
 
BREEAM-NL gerelateerd aspecten 
 
Ambities, planvorming 
De ambitie is om een BREEAM-NL nieuwbouw certificaat behaald te behalen met een Outstanding  
(vijf sterren) score. In eerste instantie was een Excellent certificaat de ambitie, maar al vroeg in het 
ontwerpproces is dit bijgesteld naar Outstanding. Hierdoor was het mogelijk om al heel vroeg alle 
negen BREEAM-NL duurzaamheidsonderwerpen te integreren in de planvorming en het ontwerp. 
 
Technische oplossingen 
Onder andere de volgende BREEAM-NL duurzaamheidsmaatregelen zijn verwerkt in het ontwerp: 

• Een hoog percentage gevelopeningen voor voldoende uitzicht van binnen naar buiten (credit 
HEA2); 

• Hoogwaardige binnenverlichting ter verhoging van het visueel comfort en visuele prestatie in 
verblijfsruimten (credit HEA 4, HEA 5 en HEA 6); 

• Extra aandacht voor de toevoer van schone buitenlucht en afvoer van gebruikte binnenlucht 
door toepassing mechanische ventilatie en voldoende afstand tussen toevoer- en afvoer 
openingen en tussen toevoeropeningen en externe bronnen van luchtvervuiling (HEA 8); 

• Zonwerende beglazing en een koelinstallatie ten behoeve van een goed thermisch comfort in 
de zomer (credit HEA 10); 

• Gezoneerde temperatuurregeling (verwarming en koeling) voor de individuele 
gebouwgebruikers (credit HEA 11); 

• PV cellen voor de opwekking van elektriciteit uit zonlicht (Credit ENE 1 en ENE 5); 
• Submetering van energieverbruiken per verbruiksgroep ten behoeve van registratie en 

monitoring (credit ENE 2); 



 

 

• Energiezuinige buitenverlichting die geen overlast geeft voor de omgeving (ENE 4 en POL 7);  
• Energiezuinige liften, optimaal afgestemd op het benodigde gebruik van verticaal transport 

(credit ENE 8); 
• Goede luchtdichtheid en thermische kwaliteit van de gebouwschil (ENE 26);  
• Fietsenstalling op het terrein het het gebruik van de fiets te stimuleren en het autogebruik 

terug te dringen (credit TRA 3); 
• Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) met actuele reisinformatie voor gebruikers 

en bezoekers (credit TRA 7); 
• Waterbesparende voorzieningen zoals spoelkeuzeknoppen op toiletten, urinoirs, 

doorstroombegrenzer op waterkranen en douches, automatische afsluiter voor toiletgroepen 
en een waterlekdetectiesysteem bij de hoofdwatermeter (credit WAT 1, WAT 3 en WAT 4); 

• Watermeter gekoppeld aan het GebouwBeheerSysteem (GBS) t.b.v. monitoring en het 
managen van het waterverbruik (credit WAT 2);  

• Drinkwater besparend irrigatiesysteem voor de beplanting op het terrein (WAT 6); 
• Toepassing van materialen met een verantwoorde herkomst door hergebruik en door 

gecertificeerd milieumanagement tijdens het productieproces (credit MAT 5); 
• Toepassing van robuuste materialen en detaillering ter voorkoming van beschadigingen door 

druk voetgangers- en transportverkeer (credit MAT 7); 
• Voldoende ruimte voor het gescheiden verzamelen recyclebaar afval  in de gebruiksfase 

(credit WST 3); 
• Voorzieningen voor medegebruik van gebouw en terrein door planten en dieren (credit LE 4); 
• Milieuvriendelijke koudemiddelen in koelapparaten voor klimatisering van het interieur (POL 

1); 
• Lekdetectiesysteem voor koudemiddelen in het gebouw ter voorkoming van emissies van 

koudemiddelen naar de atmosfeer (credit POL 2); 
• Warmte- en koude opwekking door Warmte-Koude-Opslag in de bodem (en elektrische 

WarmtePompen (WKO + WP) met een lage NOx emissie (credit POL 4); 
• Infiltratie van regenwater dat op het dak valt in de bodem d.m.v. een wadi op het terrein (POL 

6); 
• Installaties met een lage geluidsproductie en reducerende bronmaatregelen om 

geluidsoverlast voor nabij gelegen gebouwen te voorkomen (credit POL 8); 
 
Proces, organisatie  
Al vanaf de VO-fase bestond het ontwerpteam uit de belangrijkste betrokkenen in het hele 
bouwproces. Namelijk: de opdrachtgever, de architect, de adviseurs voor installaties, constructie en 
bouwfysica. Ook de BREEAM-NL expert van de opdrachtgever was al vanaf het VO betrokken en nam 
deel aan de ontwerpteam overleggen. In deze overleggen zijn heldere afspraken gemaakt over 
verantwoordelijken voor de verschillende credits en zijn de benodigde acties uitgezet, zodat de 
BREEAM maatregelen al in het VO en DO zijn geïntegreerd. Het project is aanbesteed op basis van 
het DO en vanaf deze fase is ook de BREEAM expert van de hoofdaannemer betrokken. Tussen de 
opdrachtgever en de aannemer is een Design & Built overeenkomst gesloten en de aannemer werkt 
het DO verder uit tot een TO (technisch ontwerp) en UO (uitvoeringsgereed ontwerp). Het 
bewijsmateriaal ontwerpfase wordt gezamenlijk vervaardigd o.b.v. het TO. Ook na het TO blijft de 
expert van de aannemer intensief betrokken en blijft BREEAM permanent onder de aandacht van het 
ontwerp- realisatieteam, tot en met ingebruikname van het gebouw en het behalen van het definitieve 
certificaat. 
 
BREEAM-NL credits  
Om het geambieerde BREEAM-NL Outstanding certificaat te behalen dient er een score van meer dan 
85% behaald te worden. Om dit te realiseren is er gekozen voor de credits in onderstaande tabel. 
 

Beoordelingscategorie Credit 



 

 

    

1. Management Man 1 Prestatieborging 

  Man 2 Bouwplaats & omgeving 
  Man 3 Milieu-impact bouwplaats 

  Man 4 Gebruikershandleiding 

  Man 8 Veiligheid 
Man 9 Kennisoverdracht 

Man 11 Onderhoudsgemak 

  Man 12 Levenscycluskosten- analyse   

2. Gezondheid HEA 2 Uitzicht 

  HEA 4 Hoogfrequente verlichting 
  HEA 5 Kunstverlichting binnen en buiten  

  HEA 6 Lichtregeling 

  HEA 8 Interne Luchtkwaliteit 
 HEA 9 Vluchtige organische verbindingen 

  HEA 10 Thermisch comfort 

  HEA 11 Temperatuur regeling 
 
 
 
 
  

 

3. Energie ENE 1 Energie Efficiëntie 

  ENE 2 Submetering energieverbruiken 
  ENE 4 Energiezuinige buitenverlichting 

  ENE 5 Toepassing duurzame energie 

  ENE 8 Energiezuinige lift 
  ENE 26 Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil   

4. Transport TRA 1 Aanbod van OV 
  TRA 2 Afstand tot basisvoorzieningen 

  TRA 3 Alternatief vervoer 

  TRA 4 Voetgangers en fietsers veiligheid 
  TRA 5 Vervoerplan en Parkeerbeleid 

  TRA 7 Vervoersinformatiepunt    

5. Water WAT 1 Waterverbruik 

  WAT 2 Watermeter 

  WAT 3 Lekdetectie hoofdwateraansluiting 
  WAT 4 Zelfsluitende watertoevoer sanitair 

 WAT 6 Irrigatiesystemen  
  

6. Materialen MAT 1 Bouwmaterialen 

  MAT 5 Onderbouwde herkomst van bouwmaterialen 



 

 

 MAT 7 Robuust ontwerpen 

  MAT 8 Gebouwflexibiliteit   

7. Afval WST 1 Afvalmanagement op de bouwplaats 

  WST 2 Gebruik van secundaire materialen 

  WST 3 Opslagruimte voor herbruikbaar afval 
  WST 6 Inrichting   

8. Landgebruik en 
 

LE 1 Hergebruik van Land 
ecologie LE 3 Aanwezige planten en dieren op de locatie van het bouwproject 

  LE 4 Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied 

  LE 6 Duurzaam medegebruik van planten en dieren op de lange termijn   

9. Vervuiling POL 1 GWP van koudemiddel voor klimatisering 

 POL 2 Voorkomen van lekkages van koudemiddel 
  POL 4 Ruimteverwarminggerelateerde NOx emissies 

  POL 6 Afstromend regenwater 

  POL 7 Minimalisering lichtvervuiling 
  POL 8 Geluidsoverlast 

 
Kosten en baten  
De kosten en baten voor het behalen van het BREEAM certificaat zijn verwerkt in de totale 
investeringskosten van het project. Door de BREEAM-NL eisen vroegtijdig te integreren in het ontwerp 
en door de efficiënte invulling van de credits, zijn de extra investeringskosten als gevolg van de 
BREEAM maatregelen zo laag mogelijk gehouden. Desalniettemin zijn de extra kosten t.g.v. BREEAM 
niet te verwaarlozen. Naast de directe kosten voor duurdere installaties en materialen e.d., zijn de 
extra kosten voor adviseurs ook aanzienlijk. Ook op basis van ervaringen met eerdere BREEAM-NL 
projecten is de inschatting dat de meerinvestering die benodigd is voor een Outstanding certificaat 6 
tot 8 % van de bouwsom is. 
 
Naast de kosten zijn er natuurlijk ook baten. Eén van de belangrijkste baten is de commerciële 
meerwaarde van een BREEAM-NL certificaat voor de eigenaar en ook draagt een certificaat bij aan de 
duurzame uitstraling. Ook geeft een energiezuinig gebouw natuurlijk lagere energiekosten in de 
exploitatiefase en leidt een gebouw met extra voorzieningen t.b.v. de gezondheid en het welbevinden 
van de gebruikers tot een hogere arbeidsproductiviteit. 
 
Tips voor een volgend project  
Een hoge BREEAM-NL score met zo laag mogelijke kosten kan mogelijk gemaakt worden door de 
eisen zo vroeg mogelijk in het ontwerp-/bouwproces te integreren. En door een open en transparante 
communicatie met alle bouwpartners, vanaf opdrachtgever tot en met adviseurs, aannemers en 
installateurs. En ‘last but not least’ voor een succesvol proces dient BREEAM-NL permanent onder de 
aandacht blijven van de betrokken partijen, vanaf project initiatief tot en met ingebruikname. 
 
 


