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Aan deze nieuwsbrief kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Door het volgen van opleidingen en cursussen op 
het gebied van installatietechniek, bouwfysica, 
brandveiligheid en in het bijzonder de verdieping ten 
aanzien van BENG en MPG zijn wij goed in staat onze 
opdrachtgevers en projectpartners vooruit te helpen 
binnen de verschillende vraagstukken die er liggen. En 
grote vraagstukken liggen er zeker. Wat te denken van 
de energietransitie, duurzame nieuwbouwprojecten 
en hoe wij ons steentje denken bij te dragen aan 
de verduurzaming van de bestaande woning- en 
kantorenvoorraad.
Verder zijn we afgelopen jaar naar een prachtig nieuw 
en duurzaam kantoor verhuisd. Het gebouw aan de 
Burgemeester de Raadtsingel 93c ligt op steenworp 
afstand van het Centraal Station van Dordrecht en 

beschikt over energielabel A. Bij de inrichting van ons 
kantoor hebben we gezorgd voor veel daglicht en frisse 
lucht voor ons personeel, een goed thermisch comfort 
en zijn er akoestische voorzieningen getroffen tegen 
(geluids)overlast. 

In 2022 en de jaren erna wil KVMC zich blijven 
profileren als uw allround partner over de gehele 
breedte van het vastgoed en hopen wij u integraal 
te ontzorgen op het gebied van installatietechniek, 
bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid. We 
kijken uit naar onze samenwerking!

Hartelijke groet, 
Loran van der Kooij

Terugkijkend op 2021 kunnen wij concluderen dat het 
op alle fronten een goed jaar is geweest. Niet alleen 
hebben wij met onze installatietechnische, bouwfysische, 
brandtechnische en duurzaamheidsadviezen mogen 
bijdragen aan vele uitdagende en spraakmakende 
projecten, ook hebben veel van onze collega’s de 
mogelijkheid gekregen om zichzelf door te ontwikkelen 
binnen hun vakgebied. 

De beste wensen
een gelukkig en bovenal gezond 2022 toegewenst! 
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The Switch is een hoogwaardig 
transformatieproject in de wijk Rijnhuizen, 
gelegen op ongeveer een kwartier van 
Utrecht. De oorspronkelijke kantorenwijk 
wordt ontwikkeld naar een gemengde 
leefwijk. Er blijven kantoren staan, maar 
de nadruk ligt op wonen en leven. In totaal 
verrijzen er 2500 woningen.
In het woongebouw The Switch van Plan 
Vastgoed, dat werd ontworpen door 
Klunder Architecten uit Rotterdam en dat 
wordt gebouwd door aannemersbedrijf 
Kwakkenbos, komen 59 appartementen. 

De ontwikkelaar, Plan Vastgoed, gaf de 
(her)ontwikkeling in handen van J. de Vos 
consultancy met wie KVMC in het verleden 
al vaker zeer succesvol samenwerkte. 
Ook nu werden wij weer gevraagd om 
advies uit te brengen over de bouwfysica 
van het gebouw. ,,The Switch heeft 
een ronde gevel waar de galerij aan 
vastzit en waar de slaapkamers van de 
appartementen ook aan grenzen. Omdat 
de gevel grenst aan een drukke weg met 
geluidsbelasting was het openen van 
ramen voor spuiventilatie geen optie’’, 

vertelt Patrick Steenbergen, adviseur 
bouwfysica & brandveiligheid bij KVMC, 
over de opdracht.
Hij onderzocht de mogelijkheden voor 
een gelijkwaardige oplossing: het 
gebouw voorzien van spuiventilatie, 
maar tegelijkertijd ook van voldoende 
geluidsisolatie. Steenbergen: ,,We hebben 
succesvol voorgesteld om te kiezen voor 
mechanische spuiventilatie. Een bijzondere 
oplossing, waarbij bewoners niet de ramen 
hoeven te openen, maar op een knop 
drukken om lucht naar binnen te laten.’’

Oud kantoorpand wordt woongebouw in 

Het transformeren van voormalige kantoorpanden tot woongebouwen is in trek. 
Vastgoedeigenaren kunnen zo hun leegstaande complexen weer laten renderen en het biedt een 
oplossing voor de woningnood in Nederland. Tegelijkertijd is het een zeer duurzame oplossing, 
omdat er geen nieuwbouw nodig is. Een mooi voorbeeld is het appartementencomplex The 
Switch in Nieuwegein, waarbij KVMC de bouwfysica voor haar rekening nam.

gemengde leefwijk

Op bedrijventerrein De Corridor in Breukelen is in 
2020 door de Rotterdamse projectontwikkelaar 
en bouwer Van Omme & De Groot gestart met 
de bouw van het hoofdkantoor van Securitas. 
Het bedrijf sloot hiervoor een huurovereenkomst 
af voor het gebouw met vier lagen met 
kantoorruimten dat op een prachtige plek langs 
de A2 ligt. Voor aanvang besloot Van Omme 
& De Groot om de nieuwbouw zo duurzaam 
mogelijk te maken. Doel was het behalen 
van het certificaat BREEAM-NL Very Good, 
waarbij scores moeten worden behaald op 
negen gebieden: management, gezondheid, 
landgebruik en ecologie, energie, transport, 
water, materialen, afval en vervuiling.

KVMC was vanaf de start van de ontwikkeling 
betrokken als BREEAM-NL expert en 
commissioningsmanager. Wij hebben het 
certificeringsproces begeleid en controleerden 
de aangeleverde bewijslast ten behoeve van 
het certificaat. Het resultaat is verbluffend: 
de vereiste score van 55% is met 62,66% 
ruimschoots behaald. Om tot deze prachtige 
score te komen is onder meer het casco van 
het kantoorgebouw opgezet met prefab 
betonwanden- en vloeren. De kozijnen zijn van 
aluminium en de buitenschil is van metselwerk. 
Dit zorgde voor afvalvermindering, omdat 

het een schone bouwmethodiek is. Het afval 
dat tijdens het bouwproces vrijkwam is in 
minimaal zes stromen gescheiden. Van Omme 
& De Groot beperkte de milieubelasting daarbij 
zoveel mogelijk door eigen duurzaam materieel 
in te zetten. Verder waren er minimale 
vervoersbewegingen op de bouwplaats, wat 
zorgde voor reductie van CO2-uitstoot. 

Extra daglicht
Om medewerkers van Securitas een zo 
comfortabel mogelijke werkomgeving te 
bieden is in het kantoorgebouw gezorgd 
voor extra daglicht, een extra goede interne 
luchtkwaliteit en een hoog thermisch comfort. 
Om het watergebruik zo laag mogelijk te 
houden zijn er toiletten geplaatst die een 
4 liter spoeling hebben, waterkranen met 
elektrische sensoren, waterbesparende douches 
en urinoirs. Het ontwerpteam heeft zo voor 
een modern, duurzaam en prettig te gebruiken 
kantoorgebouw gezorgd. Houdt de rol van KVMC 
daarmee op? Nee, door de commissioning 
manager vanuit KVMC wordt in het eerste jaar 
na oplevering gecontroleerd of de installaties 
naar behoren werken om de gebruiker van 
het gewenste comfort, waarop het gebouw 
ontworpen is, te voorzien. Tevens wordt het 
berekende energiegebruik beoordeeld.

Drie BREEAM sterren voor 
nieuw hoofdkantoor 
Securitas! 
Voor het nieuwe hoofdkantoor van beveiligingsbedrijf 
Securitas in Breukelen hebben KVMC en het ontwerpteam 
een BREEAM Nieuwbouw en Renovatie certificaat ontvangen. 
Met een score van 62,66 procent kreeg het gebouw De 
Corridor II liefst drie BREEAM sterren.

ONTWERPTEAM:
BREEAM expert: KVMC 
BREEAM assessor: MAT25 
Architect : Rutten van der Weijden 
Constructeur: Lievense 
Aannemer: Van Omme & De Groot 
W-Installateur: Van Wijk 
E-Installateur: Verkerk 
Commissioning manager: KVMC
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Na het vertrek van enkele huurders stond een deel van 
de ronde kantoorvleugel C van de Burgraadt jarenlang 
leeg. Eigenaar Van Twist Vastgoed bedacht het plan 
voor de transformatie tot dertig appartementen, kreeg 
toestemming van de gemeente en schakelde KVMC in als 
adviseur voor de installaties en bouwfysica.
Als eerste stap werd de technische ruimte verplaatst 
van het dak van de C-vleugel naar de zesde verdieping 
van de naastgelegen B-vleugel. Adjunct-directeur 
Techniek Theo Versluis: ,,De luchtbehandelingkasten 
en koelmachine zaten op de plek waar de bovenste 
appartementen kwamen.’’
Daarna volgde het inpassen van de aansluitingen 
op de installatie. Een gecompliceerde klus, zo stelt 
Versluis. Omdat er aan de voorzijde nieuwe balkons 
gerealiseerd worden, zijn er een aantal stalen 
windverbanden noodzakelijk. Doordat deze op 
strategische locaties geplaatst moeten worden, 
verschillen de woningtype boven en naast elkaar. 
Met als gevolg dat de meterkasten niet direct boven 
elkaar geplaatst kunnen worden. Hierdoor hebben 
wij een ontwerp moeten maken waarin alle nuts- 
en ventilatievoorzieningen versleept moesten 
worden over de algemene verkeersruimten. We 
hebben de architect in een zo vroeg mogelijk 
stadium input gegeven om daar bij zijn ontwerp 
rekening mee te houden. Liever vooraf dan 
achteraf.’’

in de Burgraadt
Op steenworp afstand van 
ons eigen bedrijfspand in 

Dordrecht werkt KVMC mee 
aan de ontwikkeling van dertig 
appartementen. Van Twist 
Vastgoed tovert daar de ronde, 
negenlaags kantoorvleugel 
van het kantoorgebouw 
Burgraadt om tot een prachtig 
wooncomplex op een A-locatie 
in de stad. Dankzij onze adviezen 
hield de ontwikkelaar extra 
woonoppervlak over om te 
kunnen verhuren.

Advies KVMC leidt tot extra woonoppervlak 

Compleet nieuw dak
Een andere uitdaging bij de Burgraadt was de bouwfysica. 
Dat begon met het advies om een compleet ander dak op 
de C-vleugel te leggen om zo oververhitting te voorkomen. 
,,De bovenste verdiepingen van het gebouw hebben een 
stalen dak. In de bovenste en duurste appartementen zou het 
wooncomfort heel slecht zijn, omdat het er veel te warm zou 
worden’’, stelt Patrick Steenbergen van KVMC.
Na deze onvoorziene uitgave kon KVMC de opdrachtgever wel 
blij maken met een andere oplossing. In plaats van de twee 
vluchtroutes in het oorspronkelijke ontwerp, zag ingenieur 
Steenbergen de mogelijkheid om alle appartementen aan te 
sluiten op één vluchtroute. Daarmee kwam in een klap 150 tot 
200 vierkante meter extra woonoppervlak vrij. Goed voor een 
extra appartement om te verhuren.
,,Dat is de kracht van de adviseur; waarde toevoegen aan een 
project’’, stelt Steenbergen. ,,We hebben onze nek uitgestoken 
en zijn daarna in overleg gegaan met de Veiligheidsregio. Het 
heeft wat tijd en moeite gekost, maar het is goed gekomen.’’ 
Steenbergen boog zich daarna ook over de geluidsbelasting 
van het gebouw. ,,Een uitdaging, omdat de Burgraadt 
tegenover het station ligt en aan een drukke weg. 
Met reductie op de gevel, akoestisch glas en een 
houtenlattenplafond wordt gezorgd voor een goed 
binnenmilieu.’’

De Burgraadt wordt in het tweede kwartaal van 2022 
opgeleverd.
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Salix: Salix: 

KVMC werd vooraf door ontwikkelaar 
Accresco Vastgoed om advies gevraagd: 
moest zij het systeem omarmen en de 
explotatie-overeenkomst sluiten? ,,Onze rol 
was om te beoordelen of de EQw installatie 
veilig is, ook met oog op legionella, en of 
de tarieven goed en reëel zijn’’, vertelt 
Theo Versluis. ,,We hebben de contracten 
beoordeeld en doorberekend.’’
Voor de EQw installatie worden op het dak 
van Salix warmtewisselaars opgesteld, 
zogeheten (stille) drycoolers. Die trekken 
buitenlucht aan en geven de energie van 
de buitenlucht af aan de installatie.
De warmtepomp in de technische ruimte 
van het gebouw zorgt er vervolgens voor 
die energie op een hogere temperatuur 
beschikbaar komt. Hiermee kan een 
woning of water worden verwarmd. In 
de woningen en appartementen wordt 

behalve een afleverset ook een TE-booster 
geplaatst voor het decentraal verhogen van 
de temperatuur van warm tapwater naar 
de gewenste temperatuur.
Tot slot biedt het EQw systeem de 
mogelijkheid om de woning te koelen. 
Vooral in de zomermaanden is het koelen 
van een huis bijzonder aangenaam. Met 
de steeds beter geïsoleerde woningen 
uitermatige handig, maar met oog op de 
nieuwe grenswaarde voor de TOjuli ook een 
oplossing om heel simpel aan die TOjuli-eis 
te voldoen.
Na het positieve advies van KVMC is 
onlangs door aannemer Van Wijnen 
Dordrecht gestart met de bouw van het 
ontwerp van architectenbureau De Zwarte 
Hond. De appartementen en woningen 
voor gezinnen worden naar verwachting in 
het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd.

wooncomplex verwarmen 
en koelen met buitenlucht

Salix: 

Bouw van Post 
Rotterdam gestart 
Een woontoren van 155 meter hoog, een winkelcentrum 
en een luxe vijfsterrenhotel. Eind vorig jaar is gestart 
met de bouw van POST Rotterdam in het voormalige 
postkantoor van de stad. In de zomer van 2025 wordt 
het prachtige project, waarvoor KVMC op meerdere 
momenten als adviseur is ingeschakeld, afgerond. 

Het appartementencomplex Salix in de Rotterdamse gemeente Schiebroek, waarvan de bouw enkele 
maanden geleden startte, is een bijzonder project. Het wordt voorzien van een EQw installatie, een 
gloednieuw systeem om energie mee op te wekken. Hiermee worden alle 60 appartementen en 16 
eengezinswoningen op duurzame wijze voorzien van warmte, koude en verwarming van tapwater. 

Over een jaar zal niemand het aan de 
Coolsingel meer ontgaan: de gigantische 
woontoren met 305 appartementen 
in 74 verschillende typen. Pal naast 
het Rotterdamse stadhuis én bij het 
oude postkantoor dat dankzij het 
nieuwbouwproject nieuw leven wordt 
ingeblazen. 
Voor de bouw van de woontoren, die 
zal uitstijgen boven de hoogte van het 
gebouw van Nationale Nederlanden bij 
het Centraal Station, is de achterzijde van 
het voormalige postkantoor gesloopt. Een 
ingreep waarvoor de gemeente Rotterdam 
toestemming gaf na het raadplegen van 
experts en die ook is goedgekeurd door de 
Raad van State. 

Het andere deel van het legendarische 
postkantoor, een rijksmonument dat stamt 
uit 1923, krijgt een prominente plek in 
Post Rotterdam. Zo verrijst op de begane 
grond een indrukwekkende centrale hal die 
fungeert als openbaar hart van het pand 

met winkels, cafés en restaurants.
”Dit ambitieuze plan gaat werkelijkheid 
worden. Ik ben blij dat de verbouwing en 
herontwikkeling van POST Rotterdam gaat 
beginnen na meer dan tien jaar leegstand. 
Het prachtige monument in het hart van 
Rotterdam komt weer tot bloei met een 
hotel, horeca en 305 appartementen. Dat 
gaat veel levendigheid brengen aan de 
nieuwe Coolsingel die verandert in een 
groene stadsboulevard’’, zei wethouder 
Bas Kurvers eerder, nadat de laatste 
bezwaren tegen Post Rotterdam waren 
weggenomen.
Ook bij KVMC kijken we vol verwachting 
en trots uit naar het ´fonkelende sieraad´ 
dat POST Rotterdam zal worden. Nadat we 
in 2011 al door de eerdere ontwikkelaar 
waren gevraagd voor een second opinion 
over het ontwerp, werden we in 2016 door 
de huidige ontwikkelaar -de internationale 
Omnam Group-  benaderd om advies uit 
te brengen over alle installaties in de 
woontoren en het rijksmonument.
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De BENG is een meetinstrument voor de energieprestatie van gebouwen. Hiermee is het een solide basis 
om de komende jaren energie-efficiënt en duurzaam te bouwen. Maar wat houdt ontwerpen met BENG nu 
in en zal het ontwerpproces veranderen? Om een BENG-gebouw te maken moet je weten wat de eisen voor 
energieprestaties inhouden, waar je op moet letten en kun je leren van de referenties. KVMC kan deze vragen 
beantwoorden, zodat ontwerpen met BENG realiteit wordt.

Niemand kan er meer omheen: 
Bijna-Energieneutrale Gebouwen (BENG) 
zijn de norm. KVMC helpt u!

Drie BENG-indicatoren
Om de hoge ambities te kunnen realiseren, moet u aan drie BENG-
indicatoren voldoen:
1. Energiebehoefte (BENG 1)
2. Primair energieverbruik (BENG 2)
3. Het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3)

Dit begint bij een goede gebouwschil, maar stelt ook eisen aan 
hernieuwbare energie in de geest van de aloude lessen van trias 
energetica, de strategie om energiebesparende maatregelen 
te nemen. BENG vraagt meer onderzoek dan bij voorgaande 
energieprestatieberekeningen (EPC) en dat betekent dus vooraf 
een extra investering. Door samen met ons ontwerpteam slimme 

keuzes te maken, kan KVMC de investering voor opdrachtgevers 
beperken.

Ondersteuning bij BENG
Met onze verdieping in de BENG-regelgeving en onze 
praktijkervaring kunnen we u goed helpen bij al uw vragen over 
BENG. De mogelijkheden zijn onder meer:
• Begeleiding van tender tot bouwaanvraag
• Optimaliseren ontwerp naar BENG
• Lunchlezing over de BENG

Neem voor vragen contact op met één van onze experts!


