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BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de 
duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. 
BREEAM staat voor Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method en werd 
oorspronkelijk ontwikkeld en 
geïntroduceerd door het Building Research 
Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstelling 
vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De 
toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de 
Nederlandse versie gaat. 

BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam 
gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau 
het onderzochte gebouw heeft. Het systeem maakt 
gebruik van een kwalitatieve weging; als totaalscore 
krijgt een nieuw gebouw of gebied één van 
onderstaande waarderingen:



ONDERWERP VAN DE PAGINA

Het atrium is een 
bron van daglicht en 
warmteterugwinning.

De goed toegankelijke 
centrale trappen zorgen 

voor sociaal contact 
en stimuleren gezonde 

lichaamsbeweging.

Waterbesparende 
voorzieningen verspreid 

door het gebouw 
voor milieubewust 

waterverbruik.

GROENE 
STROOM

ZONNE
PANELEN

- SCHEIDEN VAN AFVALSTROMEN
- HOUT UIT DUURZAME BOSBOUW
- AFVALSTROMEN WORDEN VOOR 80% OP 
DUURZAME MANIER HERGEBRUIKTVolledige 

balansventilatie 
zorgt door filtering en 
ionisatie voor gezond 

binnenklimaat.

Hoogwaardige 
akoestisch 

materiaalgebruik.

Warmte die vrijkomt 
in de spuitcabines 
wordt duurzaam 

hergebruikt.

Hier worden 2.400 
zonnepanelen geplaatst, 
goed voor 80% van het 

energieverbruik.

Kantoren zijn 
voorzien van slimme 

klimaatplafonds.
Elke ruimte is voorzien 

van een CO2 gestuurde 
thermostaat en seperaat 
regelbare LED-verlichting.

Voor de verwarming 
en koeling van het 
gebouw wordt een 
luchtwarmtepomp 

gebruikt.

Het gebouw 
wordt geisoleerd 

volgens de laatste 
duurzaamheidsnormen.

Groene terreininrichting 
stimuleert biodiversiteit 

en slaat groene brug 
tussen gebouw en 

omgeving.
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Op een zichtlocatie aan de A59 in Waalwijk wordt 
het nieuwe multifunctionele hoofdkantoor van 
Van Mossel Automotive Groep BV gerealiseerd. 
Het duurzame gebouw is voorzien van kantoren, 
een museum, auditorium en geavanceerde 
werkplaats. Het buitenterrein biedt daarnaast 
ruimte voor een portiersgebouw en circa 3.300 
parkeerplaatsen. 

Om de duurzaamheidsprestatie van dit 
gebouw aan te tonen is gebruik gemaakt van 
BREEAM certificering. Dit gebouw voldoet 
aan een BREEAM very-good kwalificatie en 
scoort bovengemiddeld  op verschillende 
gebieden van duurzaamheid zoals: gezond-
heid, biodiversiteit, functionaliteit en energie-
efficiëntie. Om de duurzaamheidsprestatie van 
het gebouw te beoordelen wordt er getoetst 
op 9 thema’s:
  
1. Management (MAN)
2. Gezondheid (HEA)
3. Energie (ENE)
4. Transport (TRA)
5. Water (WAT)
6. Materialen (MAT)
7. Afval (WAS)
8. Landgebruik en ecologie (LE)
9. Vervuiling (POL)

Aan elk van deze thema’s zijn criteria gekoppeld 
waarop het gebouw punten kan verdienen. 
Voldoet het gebouw uiteindelijk aan minimaal 
55% van het te scoren punten totaal dan wordt 
het gebouw als very-good *** beoordeeld. 

Het nieuwe hoofdkantoor van Van Mossel 
Automotive in Waalwijk is ontworpen 
rondom een multifunctioneel atrium. Naast 
de ruimtelijke kwaliteit en daglicht die het 
atrium met zich meebrengt zorgt het ook voor 
sociale verbinding tussen de verschillende 
gebouwlagen en maakt het onderdeel uit van 
het integrale installatieconcept. 

Het is namelijk een bron van warmteopwekking 
doordat de opgewarmde lucht afgezogen 
wordt. Na filtering wordt restwarmte 
hergebruikt voor duurzame ruimteverwarming. 
Gezien de hoogwaardige isolatiewaardes 
en luchtdichtheid van het kantoor wordt 
de lichtstraat van het atrium voorzien van 
zonwerende beglazing om overmaatse opwar-
ming te voorkomen.

De trappen die in het atrium uitkomen zijn 
nadrukkelijk in het zicht geplaatst en maken 
onlosmakelijk onderdeel uit van het interieur. 
Het stimuleert personeel, gasten en andere 
gebruikers om gebruik te maken van de trap 
wat ook zorgt voor sociale interactie tussen de 
verschillende gebruikersgroepen.

Het atrium is niet de enige plaats waar 
duurzame warmteterugwinning wordt ingezet. 
Zo wordt de warmte die vrijkomt in de meest 
geavanceerde spuitcabines teruggewonnen 
en hergebruikt elders in het gebouw. Zo 
draagt ook het technische gedeelte van het 
multifunctionele gebouw bij aan het integrale 
installatieconcept.

Het kantoorgebouw is voornamelijk voorzien 
van klimaatplafonds die ruimtespecifiek 
aangestuurd kunnen worden. Op deze manier is 
het mogelijk micro klimaten te cre-eren waarin 
alleen verwarmd, gekoeld en geventileerd 
wordt als de gebruiker daarom vraagt. 
Aanwezigheids- en CO2 sensoren (ventilatie?) 
zorgen ervoor dat de ruimte voorziet aan de 
behoefte van de specifieke gebruiker. Zo is het 
ook mogelijk om de duurzame LED-armaturen 
ruimteafhankelijk en slim aan te sturen.

De afwerking met hoogwaardige akoestische 
materialen van de afzonderlijke ruimtes binnen 
het gebouw draagt bij aan een aangename 
werkomgeving.

Voor de klimaatbeheersing wordt een tweetal 
lucht-lucht warmtepompen ingezet. Een vorm 
van opwarming waarin géén gebruik wordt 
gemaakt van fossiele brandstoffen maar 
restwarmte uit de buitenlucht. Ook wordt 
lucht die gebruikt wordt voor het beheersen 
van het binnenklimaat zorgvuldig gemonitord 
en gefilterd het gebouw binnen gebracht. 
Daarnaast zorgen 2.400 zonnepanelen op 
het dak voor x opbrengst om het gebouw te 
voorzien van elektriciteit. In de daluren wordt 
deze duurzaam opgewekte energie terug 
geleverd aan het net of opgeslagen in slimme 
batterijen.

Ook zet dit gebouw verder in op duurzaam 
watergebruik waarbij efficiënte voorzieningen 
voor een aanzienlijke besparing op het gebruik 
van drinkwater zorgen. Zo gebruiken toiletten 
in dit gebouw slechts 4 liter spoelwater per 

gebruik en worden alle wastafels voorzien van 
waterbesparende kranen. Hemelwater wordt 
door middel van ‘’vetafscheiders’’ gefilterd 
en op schone wijze teruggegeven aan de 
omgeving. 

Het buitenterrein van het gebouw zorgt 
voor een stimulans voor de natuurlijke biodi-
versiteit. Zo word het voorterrein voorzien van 
de nodige vegetatie om insecten en vogels de 
ruimte te geven zich ongehinderd langs het 
gebouw te bewegen. 

PROJECTDATA
Brutovloeroppervlakte:  30.817 m2
Terreinoppervlakte:   128.622 m2
Industriefunctie   11.343 m2
Kantoorfunctie   3.510 m2
Overige gebruiksfuncties  9.005 m2
Verkeersruimten   1.760 m2
Opslagruimten   540 m2

BREEAM TOELICHTING



GEBOUWEIGENSCHAPPEN

Haven 8 van Mossel
Energieverbruik – gebouw A

Gebouw A:
• Verwacht totaal energieverbruik: 60,5 kWh/m2 bvo
• Verwacht verbruik fossiele brandstoffen: 45,2 kWh/m2 bvo
• Verwacht verbruik hernieuwbare bronnen: 22,7 kWh/m2 bvo
• Verwacht waterverbruik: 5,0 m3/persoon/jaar
• Verwacht percentage waterverbruik tbv HWA/VWA: 0%

• Kosten/baten: t.b.v. het project zijn diverse 
TCO-analyses uitgevoerd om de 
financiële haalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen 
te onderbouwen.

Gebouw A

Haven 8 van Mossel
Energieverbruik – gebouw A

Gebouw A:
• Verwacht totaal energieverbruik: 60,5 kWh/m2 bvo
• Verwacht verbruik fossiele brandstoffen: 45,2 kWh/m2 bvo
• Verwacht verbruik hernieuwbare bronnen: 22,7 kWh/m2 bvo
• Verwacht waterverbruik: 5,0 m3/persoon/jaar
• Verwacht percentage waterverbruik tbv HWA/VWA: 0%

• Kosten/baten: t.b.v. het project zijn diverse 
TCO-analyses uitgevoerd om de 
financiële haalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen 
te onderbouwen.

Gebouw A



GEBOUWEIGENSCHAPPEN

Haven 8 van Mossel
Energieverbruik – gebouw D

Gebouw D:
• Verwacht totaal energieverbruik: 76,1 kWh/m2 bvo
• Verwacht verbruik fossiele brandstoffen: 49,2 kWh/m2 bvo
• Verwacht verbruik hernieuwbare bronnen: 37,8 kWh/m2 bvo
• Verwacht waterverbruik: 5,0 m3/persoon/jaar
• Verwacht percentage waterverbruik tbv HWA/VWA: 0%

• Kosten/baten: t.b.v. het project zijn diverse 
TCO-analyses uitgevoerd om de 
financiële haalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen 
te onderbouwen.

Gebouw D

Haven 8 van Mossel
Energieverbruik – gebouw A

Gebouw A:
• Verwacht totaal energieverbruik: 60,5 kWh/m2 bvo
• Verwacht verbruik fossiele brandstoffen: 45,2 kWh/m2 bvo
• Verwacht verbruik hernieuwbare bronnen: 22,7 kWh/m2 bvo
• Verwacht waterverbruik: 5,0 m3/persoon/jaar
• Verwacht percentage waterverbruik tbv HWA/VWA: 0%

• Kosten/baten: t.b.v. het project zijn diverse 
TCO-analyses uitgevoerd om de 
financiële haalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen 
te onderbouwen.

Gebouw A



GEBOUWEIGENSCHAPPEN

Haven 8 van Mossel
kosten/baten analyses

Voorbeeld TCO-analyse klimaat- en installatieprincipes

Haven 8 van Mossel
Energieverbruik – gebouw A

Gebouw A:
• Verwacht totaal energieverbruik: 60,5 kWh/m2 bvo
• Verwacht verbruik fossiele brandstoffen: 45,2 kWh/m2 bvo
• Verwacht verbruik hernieuwbare bronnen: 22,7 kWh/m2 bvo
• Verwacht waterverbruik: 5,0 m3/persoon/jaar
• Verwacht percentage waterverbruik tbv HWA/VWA: 0%

• Kosten/baten: t.b.v. het project zijn diverse 
TCO-analyses uitgevoerd om de 
financiële haalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen 
te onderbouwen.

Gebouw A
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