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Stadhuiskwartier Deventer

BAM Utiliteitsbouw

       heeft zich gecommitteerd 

       aan de 5 pijlers van Bewuste Bouwers 

       Uitgegeven: 01 januari 2014 

       Geldig tot: 31 december 2014

       Directie Bewuste Bouwers:

Voorwaarden zie handboek Bewuste Bouwers, versie 2 juni 2013

StadhuisLandshuis

BREEAM
Het ontwerp en de bouw zijn gecertifi-
ceerd op basis van BREEAM: een interna-
tionale duurzaamheidsmaatstaf die op 
9 duurzaamheidsthema’s eisen stelt aan 
ontwerp, realisatie en exploitatie van het 
gebouw. De nieuwbouw van het Stadhuis-
kwartier krijgt het één-na-hoogst 
denkbare BREEAM-predikaat ‘Excellent’

Bewuste Bouwers
Een gedragscode voor bouwers om 
zich te gedragen als goede buur 
gebaseerd op 5 pijlers: bewust, veilig, 
milieu, verzorgd en sociaal. De inhoud 
van de gedragscode richt zich op de 
dagelijkse praktijk op de bouwplaats. 
Van timmerman tot directie, heel het 
team draagt bij aan bewust bouwen.

GPR Gebouw
Dit instrument staat voor Gemeente-
lijke Prestatie Richtlijn voor 
gebouwen. Een Duurzaamheids-
beoordelingssys-tematiek die op 5 
duurzaamheidsthema’s eisen stelt 
aan maatschappelijk vastgoed. Met 
een gemiddelde score van hoger dan 
8 is het Stadhuiskwartier een 
voorbeeld op het gebied van 
duurzaam bouwen.

FSC keurmerk
meer dan 80% van het hout wat 
tijdens de realisatie van het 
Stadhuiskwartier wordt gemaakt is 
duurzaam hout met als keurmerk FSC.

het oude stadhuis en landshuis 
worden duurzaam gerenoveerd en 
krijgen een energielabel A/B.
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BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpfase 2011 v1.0
Certi�caat

MET DIT CERTIFICAAT VERKLAART DE DUTCH GREEN BUILDING COUNCIL DAT

Stadskantoor, Deventer

op basis van de beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw Ontwerpfase 2011 v1.0

gecerti�ceerd is met de kwali�catie

Excellent

Dit certi�caat is uitgegeven op: 05 maart 2013

Dit certi�caat is afgegeven door de Dutch Green Building Council

Onder licentie van BRE Global

IR. STEFAN VAN UFFELEN Signed on behalf of BRE Global
DIRECTEUR DUTCH GREEN BUILDING COUNCIL

Assessor:
ing. Paul Zonneveld

Licentiehoudende organisatie:
Duurzaamheidscoach.nl

Certi�caatnummer: 104-NON-2010

DIT CERTIFICAAT BESTAAT UIT 2 BLADZIJDEN
DIT CERTIFICAAT BLIJFT EIGENDOM VAN DE DGBC EN IS UITGEGEVEN ONDER VOORWAARDEN
Het is uitgegeven o.b.v. gegevens verstrekt door de bijgevoegde assessor
Om de echtheid van dit certi�caat te veri�eren kunt u contact opnemen met de DGBC



Frisse 
lucht

Zonwering

Licht en lucht
Natuurlijk licht is één van de duurzame bronnen. Daglicht in het gebouw 
zorgt ervoor dat mensen zich prettiger voelen. Je moet de seizoenen kunnen 
zien en voelen. Er wordt zoveel mogelijk natuurlijk geventileerd.

Natuurlijk licht

WINTER ZOMER

Slimme dakconstructie 
overdekt de publiekshalHoge plafonds 

zorgen voor veel 
natuurlijk licht.

Warme 
lucht uit 
afgezogen 
lucht wordt 
terug-
gewonnen.

Evenwijdige 
zadeldaken 
richting de 
Noordkant 
laten veel 
licht binnen.

Gebruikers 
kunnen zelf 
hun klimaat 
beïnvloeden.

Zonnepanelen 
worden geïntegreerd 
in atriumdak.

Frisse lucht

Frisse lucht komt binnen 
via roosters in de vloeren 
en de buitenramen.

Bovenin het atrium zuigt 
de luchtbehandelings-
kast de lucht af.

Plafondverwarming en -koeling

Hal



Groen en water
Regenwater maakt deel uit van een duurzame kringloop. 
Hergebruik van water, reductie watergebruik en slim gebruik 
van groen zijn hierbij de twee peilers.

Waterkringloop Groene daken
Regenwater wordt 
opgevangen.

Reductie
watergebruik
Sanitairverbruik wordt 
verminderd door kranen 
met volumebegrenzers 
die het water sterk 
verminderen.

Hergebruik regenwater
Het opgevangen water wordt ook 
gebruikt voor doorspoelen van de 
toiletten en o.a. geïnfiltreerd in de 
binnentuinen.

Slim gebruik groen
Teveel vocht verdampt in droge 
periodes en zorgt voor minder 
temperatuurschommelingen.

Binnen
Het groene dak zorgt voor 

koeling in de zomer en 
isolatie in de winter.

Uit een mengsel van groene zaden 
groeit een soort natuurlijke weide die 
vocht als een spons vasthoudt.



Stadhuis
Landshuis

WINTER ZOMER

Warmte en koude 
Het rivierwater van de IJssel vormt een natuurlijke bron 
voor het duurzaam verwarmen en koelen van het gebouw.

Aansluiting op 
stadsverwarming

Duurzame 
warmte en koude

IJsselwater wordt 
gebruikt als 
warmtebron.

Ieder jaargetijde heeft de IJssel een 
andere temperatuur. Het gebouw 
profiteert van deze natuurlijke bron. 

IJsselwater zorgt 
voor natuurlijke 
verkoeling.

Leidingen lopen door een 
kern van het beton en werken 

als plafondverwarming 
of verkoeling.

De IJssel

Geklimatiseerde 
lucht

WINTER ZOMER

In ieder getijde een prettig klimaat

Warmtepomp
Zorgt voor de juiste temperatuur, 
alleen als het nodig is, wordt 
stadsverwarming ingezet.



Nieuwbouw Oplevercertificaat
Hiermee wordt verklaard dat:

Stadhuiskwartier 
te Deventer

is beoordeeld op basis van het schema:

Nieuwbouw Opleverfase 2011 v1.0

door een BREEAM-NL-assessor voor:

Gemeente Deventer
en een score heeft behaald van:

75,38%

Certificaatnummer: 104-NOP-2011

Afgiftedatum

BREEAM-NL-assessor

Licentiehoudende organisatie

drs. Annemarie van Doorn, Dutch Green Building Council Gavin Dunn, BRE Global Ltd

22 juli 2016

ing. Paul Zonneveld

Duurzaamheidscoach.nl



Stadhuiskwartier 
Subscore per categorie

 Categorie 0            10            20            30            40            50            60            70            80            90            100

Management    86.67 %

Gezondheid    81.25 %

Energie    57.69 %

Transport    81.82 %

Water    88.89 %

Materialen    53.85 %

Afval    85.71 %

Landgebruik & Ecologie    81.82 %

Vervuiling    46.15 %

Innovatiepunten

 Categorie 0                                        10

Exemplary Performance    4 %

Innovatiecredits    0 %

 Totaal (max 10%)    4 %

Totaalscore = 75,38%

Voorwaarden

Dit certificaat is uitgegeven op basis van gegevens verstrekt door de verantwoordelijke assessor. Om de echtheid van dit certificaat te verifiëren kunt u contact

opnemen met de Dutch Green Building Council.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

