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In deze rubriek geven de drie 

directieleden elk hun mening 

over een centrale stelling.
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‘De gebruiker centraal is  
 niet de klant centraal’

Erik Lousberg
Onze adviseurs en projectmanagers 
zijn het meest in contact met klanten. 
Ze krijgen veel vragen, zeker niet alleen 
over technische uitdagingen. Het gaat 
vaak om een combinatie van inhoud, 
het proces, de randvoorwaarden en 
omstandigheden. Het is heel belangrijk 
dat zij doorvragen en de vraag achter 
de vraag kennen. Daarnaast moeten 
zij zich kunnen inleven in het daad-
werkelijke gebruik van de faciliteit die 
ontworpen wordt. En dan draait het 
meestal om de gebruiker die centraal 
staat. Bij onze opdrachtgevers zien we 
vaak een grote afstand tussen onze 
klant en de gebruikers. Onze mede-
werkers slaan vaak de brug tussen 
klant en gebruiker. Natuurlijk vergt dit 
heel andere vaardigheden. Deerns 
besteedt veel aandacht aan het trainen 
van deze vaardigheden. Juist deze zijn 
bepalend voor een succesvol project 
en uiteindelijk een ontwerp dat functio-
neel is en afgestemd met de gebruiker.

Xavier Crolla
Helaas is deze stelling waarheid in 
sommige projecten, echter het mag 
niet het uitgangspunt zijn. Als advi-
seur moeten wij een gebouw realise-
ren dat voldoet aan de wen sen van 
de gebruiker. Vaak is onze klant niet 
de gebruiker en is de gebruiker bo-
vendien niet eenduidig te formuleren. 
Is de gebruiker van een museum de 
bezoeker, werknemer of collectiebe-
heerder? Onze oplossingen moeten 
recht doen aan alle (verschillende) 
wensen. Dat deze wensen binnen de 
afgesproken kaders gerealiseerd 
moeten worden, is evident. Van ons 
vereist dit innovatiekracht en creativi-
teit, maar het start met inlevingsver-
mogen. Succesvolle projecten laten 
bovendien zien dat een open com-
municatie met heldere afspraken en 
het centraal stellen van een duur-
zaam samenwerkingsverband, de 
kans van slagen op het synchronise-
ren van alle belangen aanmerkelijk 
vergroten. De inspanning zou dan 
ook met name op die onderdelen 
gericht moeten zijn. 

Wouter Kok
Waarom eigenlijk niet? Welk ander doel 
dient een gebouw dan dat van de gebrui-
ker? Toch zijn er diverse spanningsvelden 
tussen gebruikers, eigenaren, beheerders, 
financiers, et cetera. De belangen zijn 
divers en onze klant is lang niet altijd de 
gebruiker. Wij moeten deze ogenschijnlijk 
conflicterende belangen bij elkaar bren-
gen. Goed begrip van de relatie tussen al 
deze belangen is cruciaal. Onze speciali-
satie per type gebruiker is instrumenteel 
bij het ontwikkelen hiervan. Doordat 
bijvoorbeeld onze luchthavenspecialisten 
begrijpen hoe de verschillende belangen 
van passagiers, luchtvaartmaatschappijen 
en luchthavenoperators in elkaar grijpen, 
kunnen we een luchthaven ontwikkelen 
met oplossingen die aan deze diverse 
belangen gehoor geeft. Of onze datacen-
terspecialisten die belangen van investeer-
ders, operators, gebruikers en beheerders 
doorgronden en concepten ontwikkelen 
die ieders business model versterken. Zo 
stellen wij alle stakeholders in staat de 
gebruiker centraal te stellen. Wie onze 
klant is, wordt dan irrelevant.
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Enorme Maastrichtse fabriekskolos van Sphinx wordt omgetoverd 
tot ‘centrum van cultuur’.
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Egypte heeft de Sfinx van Gizeh; het 

wereldberoemde beeld van de leeuw 

met het hoofd van een farao. Maastricht 

heeft zijn eigen sfinx, de voormalige 

aardewerk fabriek Koninklijke Sphinx. 

Befaamd om zijn sanitair, zoals toilet-

potten en was tafels. Het immense witte 

hoofdgebouw van de fabriek, het Eiffel-

gebouw, torent hoog boven de stad uit. 

De fabriekskolos is een symbool van de 

eerste industriële revolutie in Nederland, 

resultaat van de dadendrang van de 

Maastrichtse ondernemer Petrus  

Regout (1801-1878), bijgenaamd de 

‘Pottekeuning’. Door over names raakte 

het fabriekscomplex in onbruik maar 

inmiddels wordt het herontwikkeld tot 

wat een ‘centrum van cultuur’ moet 

worden. Hier is een voorname rol weg-

gelegd voor de filmbranche. Zo herbergt 

de oude elektriciteits centrale van de 

fabriek straks het filmhuis van Lumière 

Cinema (zie pagina hiernaast) en bouwt 

Pathé een nieuwe bioscoop voor het 

Eiffelgebouw (zie pagina 06-07).  

Hoewel de doelgroepen van de bios-

coop exploitanten verschillen is hun doel  

hetzelfde: de ultieme filmbeleving voor 

bezoekers. Deze eindgebruikers staan 

dan ook centraal in de installatie-

ontwerpen die Deerns voor beide  

projecten maakte. 

Lumière Cinema in Maastricht betrekt rijksmonumentale 
elektriciteitscentrale van Sphinx

OUDE SANITAIRFABRIEK 
WORDT FRAAI FILMHUIS
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OUDE SANITAIRFABRIEK 
WORDT FRAAI FILMHUIS

Het filmhuis, momenteel gehuisvest in een 
klooster aan de rand van het centrum, 
ontving vorig jaar maar liefst 100.000 
bezoekers – een verdubbeling in 10 jaar tijd. 
“En dat terwijl Maastricht 120.000 inwoners 
heeft”, glundert Nico Haenen, zakelijk 
directeur van Lumière. Naast Maastrichte-
naren mag het filmhuis zich dan ook 
verheugen in de belangstelling van 
bezoekers uit de hele regio en van vele 
toeristen. Door de toenemende populariteit 
is het filmhuis uit zijn jasje gegroeid. Haenen:  
“De zalen zijn te klein en uitgebreide horeca 
ontbreekt. We kunnen onze bezoekers daar-
door niet de beleving bieden die we zouden 
willen. Daarom zochten we naar uitbreiding 
en die hebben we gevonden, hier in de 
oude elektriciteitscentrale van de Sphinx.” 

Zes filmzalen met 500 zitplaatsen 
De voormalige elektriciteitscentrale uit 
1910 is gelegen aan Het Bassin, een oude 
binnen haven die is verbonden met de 
Zuid-Willemsvaart. Grenzend aan de 
centrale liggen twee ketelhuizen met een 
fraaie ijzeren kapconstructie en het 
Hennebique-gebouw, een van de eerste 
gebouwen van gewapend beton.  
Als film decor zou het niet misstaan.  
Dit gebouwenensemble, Timmerfabriek 
Sphinx genoemd, is een rijksmonument. 
Om het nieuwe Lumière te kunnen 
huisvesten wordt het gerestaureerd en 
verbouwd. Er komen zes filmzalen met een 
totale capaciteit van 500 personen, een 
restaurant met terras, een foyer en een 
kantoorruimte. Om de fraaie ijzeren 
kapconstructie van de ketelhuizen te 
kunnen behouden, worden de drie 
grootste zalen in de grond verzonken.

Ultieme filmbeleving is ook comfort
Lumière wil haar bezoekers in haar nieuwe 
onderkomen de ultieme filmbeleving 
bieden. En dat houdt volgens Haenen niet 
op bij de beleving van de film zelf. “Naast 
beeld en geluid moet het comfort, zoals de 
temperatuur en ventilatie in de zaal tijdens 
de film optimaal zijn. Maar ook buiten de 
zaal, in ons restaurant, de foyer enzo-
voorts.” Een uitdagende ambitie gezien de 

monumentale status en het gelimiteerde 
budget. Opdrachtgever Gemeente 
Maastricht riep het advies in van Math 
Luijten, adviseur bij Deerns. Een van de 
opgaven voor Deerns was te zorgen voor 
een aangenaam comfort in het restaurant. 
Dit wordt ondergebracht in de oude 
elektriciteitscentrale, een gebouw met 
halfsteens muren. Haenen: “Hoe garandeer 
je dat het klimaat daar in de zomer en 
winter prettig is”, was de vraag aan Deerns.   

Koudevaloplossing en vrije koeling
Deerns bedacht een installatieontwerp 
voor het restaurant dat zorgt voor een 
aangenaam comfort en het industriële 
karakter respecteert, energiezuinig is en 
binnen het budget kan worden uitgevoerd. 
Luijten: “In de winter is vooral de koudeval 
langs de halfsteens muren een probleem. 
Die breken we op twee manieren; van 
onderaf met convectoren en van bovenaf 
door gestuurde warme lucht naar 
beneden te blazen. ’s Zomers passen we 
natuurlijke koeling toe door gebruik te 
maken van de bestaande schoorsteen en 
ramen.” Deerns verzorgde verder het 
advies en ontwerp voor alle werktuig-
bouwkundige en elektrotechnische 
installaties, de installatievoorbereiding 
voor de horecafaciliteiten, de personenlif-
ten en de inpassing van de stadsverwar-
ming. Lumière betrekt straks restwarmte 
en koeling van de nabijgelegen papierfa-
briek Sappi.

De restauratie en verbouwing van Lumière 
zijn in volle gang en wordt naar verwach-
ting begin 2016 afgerond. Niet alleen Nico 
Haenen, ook zijn bezoekers zijn nieuws-
gierig naar het resultaat. “Bezoekers willen 
natuurlijk dat de beleving net zo goed of 
beter wordt. Ze sturen me zelfs e-mails 
met vragen over de akoestiek, het comfort, 
enzovoorts. Gelukkig kan ik ze zeggen dat 
dankzij het bouwkundige ontwerp en het 
installatieontwerp van Deerns het straks 
wel goed zit met die beleving. Deerns heeft 
ons verzekerd dat we qua beleving en 
comfort van een 6,5 naar een 8 gaan en 
daar vertrouw ik op.”

Lees op de volgende pagina’s hoe Pathé op een 
steenworp afstand van Lumière een gloednieuwe 
bioscoop bouwt, en waar Deerns opnieuw een 
belangrijke rol vervult.  »

Het nieuwe filmhuis  
Lumière moet haar  
bezoekers de ultieme  
filmbeleving bieden.
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Pathé Maastricht bouwt nieuwe bioscoop aan de voet van Sphinx
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De locatie van het Maastrichtse industriële 
erfgoed bleek voor Pathé een uitermate 
geschikte locatie om een bioscoop te 
bouwen. Het nieuwe Pathé wordt gebouwd 
aan de voorzijde van het grote witte 
hoofdgebouw van Sphinx, het Eiffelgebouw. 
Hierin komen zeer waarschijnlijk apparte-
menten en hotels. Aan de voet van de 
Sphinx en op loopafstand van het 
bruisende stadscentrum zal de bioscoop 
dus niet om aanloop verlegen zitten. 

Wall to wall-projectie en vip-lounges
De locatie biedt voldoende ruimte om de 
plannen voor een ultieme filmbeleving te 
verwezenlijken. In het nieuwe Pathé komen 
8 zalen met wall to wall-projectie “zodat 
bezoekers het gevoel krijgen in de film te 
zitten”, verwoordt Nico Vertommen, 
Director Facility van Pathé Nederland. De 
zalen, samen goed voor maar liefst 1026 
zitplaatsen, verschillen qua capaciteit van 
100 tot 200-plus stoelen om brede en 
flexibele programmering mogelijk te 
maken. Vertommen: “In Maastricht willen 
wij een breed publiek bedienen. Behalve 
bezoekers die voor de Hollywood-kaskra-
kers komen, ontvangen we graag 
liefhebbers van de ‘kleinere’ films, maar 
kunnen we ook live muziek zoals concer-
ten en opera’s aanbieden.” De bioscoop 
wil zich eveneens onderscheiden met een 
café, een luxe lounge en een winkel, zoals 
in andere Pathé-bioscopen.

Klanttevredenheid medebepalend 
De nieuwbouw vereist voldoende ruimte 
om de zalen te kunnen herbergen. “We 
hebben volume nodig; hoogte om de 
stoelen op de tribunes goed te positione-
ren en breedte vanwege de wall to 
wall-projectie.” Naast moderne projectie-
apparatuur en optimaal geluid investeert 
Pathé ook in andere zaken die invloed 
hebben op de beleving. Daarnaast stelt de 

DE NIEUWE  
BUUR VAN  
POTTEKEUNING 
PETRUS REGOUT

Pathé Maastricht was in 1994 een van de modernste bioscopen van Nederland.  

Nu, ruim twintig jaar later, voldoet het echter niet meer aan de kwaliteit die Pathé 

haar bezoekers wil bieden. Omdat modernisering van de bestaande bioscoop onvol-

doende perspectief bood, ging Pathé op zoek naar een nieuwe locatie. Die vond het 

op een historische plek: op het voormalige fabriekscomplex van Sphinx, producent 

van sanitairproducten. Schuin tegenover de nieuw te bouwen bioscoop kijkt Petrus 

Regout, grondlegger van het Sphinx-imperium en bijgenaamd De Pottekeuning, 

vanaf zijn sokkel toe op de bouw. ‘Wat zou hij vinden van zijn nieuwe buur?’

bioscoop exploitant strenge eisen aan de 
technische installaties die moeten zorgen 
voor een behaaglijk comfort in de zalen en 
de overige ruimten. Wat een bezoeker 
precies behaaglijk vindt? Dat kun je de 
bezoeker het beste zelf vragen, meent 
Vertommen. “Met door lopend klanttevre-
denheidsonderzoek vragen we hen wat ze 
van ons product vinden. Dus ook hoe ze 
het comfort ervaren; of de temperatuur 
goed is bijvoorbeeld. Daardoor weten we 
wat de bezoeker prettig vindt.”  De 
klanttevredenheid is medebepalend 
geweest bij het bepalen van het Program-
ma van Eisen. “Daarin staat onder andere 
het prestatieniveau ten aanzien van het 
klimaat zoals temperatuur, CO2-gehalte en 
de luchtsnelheid.”

BIM-ontwerp voor casco en afbouw
Deerns maakte het installatietechnische 
ontwerp conform de eisen die Pathé stelt 
aan comfort en beleving. “De vraag was 
een casco-installatie ontwerp te maken dat 
later zou worden uitgebreid met een 
installatieontwerp voor de afbouw”, licht 
Math Luijten, adviseur bij Deerns, toe. “De 
uitdaging was dan ook een integraal 
ontwerp te maken waarin alle installaties 
zonder vertraging konden worden 
gerealiseerd. Door de toepassing van BIM 
was het mogelijk alle voorbereidende 
casco- installatievoorzieningen te maat-
voeren en op de juiste positie in het 
BIM-model te verwerken. Voor de 
opdrachtgever betekent dit dat de 
faalkosten tussen cascofase en afbouw-
fase tot nul kunnen worden gereduceerd. 
Een ander voordeel is het feit dat de 
cascobouw kon starten vooruitlopend op 
de besluiten en keuzes die noodzakelijk 
zijn voor de afbouw. Hierdoor kan de 
realisatie snel en efficiënt worden 
uitgevoerd.”

Drycoolers op het Eiffelgebouw
Binnen het ontwerp was het inpassen  
van de gebouwkoeling voor het comfort 
in de zalen en foyer een extra uitdaging. 
Luijten: “Vanwege de strenge eisen ten 
aanzien van geluid en esthetiek in 
verband met het rijksmonumentale 
Eiffelgebouw, hebben we de koelmachine 
in het souterrain ondergebracht. Om de 
warmte van de koelmachine af te kunnen 
voeren zijn drycoolers op het Eiffelgebouw 
geplaatst. Omdat deze heel laag zijn 
uitge voerd en zeer stil zijn, mogen ze  
van de gemeente op het dak staan. 
Bijkomend voordeel is dat er gebruik kan 
worden gemaakt van vrije koeling wat 
resulteert in vermindering van het energie-
gebruik. In de winter wordt de bioscoop 
verwarmd met stadsverwarming.”

De bouw van het nieuwe Pathé Maastricht 
verkeert momenteel in de cascofase.  
De opleveringsdatum is 1 november 
2015. “Daarna gaan we eerst proef-
draaien en kiezen we een definitief 
openingsmoment. Hét moment om te 
zien of we er in zijn geslaagd om 
be zoekers de ultieme filmbeleving te 
bieden”, besluit Nico Vertommen.  
Een beleving die voor de aandachtige, 
historisch geïnteresseerde bezoeker 
wellicht al buiten de bioscoop begint. 
Vanuit het centrum komend, wandelt hij 
namelijk langs het standbeeld van Petrus 
Regout, de Maastrichtse ondernemer die 
Sphinx opzette en groot maakte. Hem 
gepasseerd, vervolgt de bezoeker zijn 
weg naar Pathé en passeert hij halver-
wege de Penitentenpoort. Deze poort, 
die diende als toegangspoort tot Regouts 
vermaarde fabriekscomplex, wordt tegen 
het nieuwe Pathé aangebouwd en 
sym bo liseert straks de verbinding tussen 
het roemrijke Sphinx-verleden en het 
heden. «

Pathé Maastricht bouwt nieuwe bioscoop aan de voet van Sphinx

Beoordelingen
die bezoekers 
ons geven, 
zijn mede  
bepalend  
geweest voor  
het PvE.
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Het prijsniveau in de markt lijkt een bodem 
te hebben bereikt. Dit wil niet zeggen dat 
vraag en aanbod op het huidige prijsniveau 
een nieuw evenwicht hebben bereikt. 
Marktpartijen zijn niet langer in staat hun 
prijsniveau nog verder te verlagen. Dit blijkt 
uit de Deerns Aanbestedingsmonitor 
voorjaar 2015. 

GEEN VERDERE PRIJSDALING
De prijsdruk blijft onverminderd hoog en 
herstel lijkt nog steeds ver weg. Wel lijken 
de verschillen per sector weg te vallen; 
naast de utiliteit- en woningbouw, is ook 
de omzet in de overige sectoren (gezond-
heidszorg, laboratoria en technologie) 
teruggelopen. Door het uitblijvend 
economisch herstel in de vastgoedsector 

Aanbestedings-
barometer
voorjaar 2015

...brengt ideeën tot leven
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De Haagse Hogeschool heeft Deerns de 
opdracht gegund voor advieswerkzaam-
heden voor de hoofdvestiging nabij 
Hollands Spoor in Den Haag en de 
vestiging in Delft. De komende jaren wil  
De Haagse Hogeschool haar (inter)natio - 
nale positie en uitstraling versterken. Om te 
voldoen aan de wensen en eisen van het 
hedendaags onderwijs wordt er grondig 
verbouwd. De komende vier jaar treedt 
Deerns op als adviseur voor de werktuig-
bouwkundige, elektrotechnische en 
transportinstallaties en voor bouwfysica 
en akoestiek.

Deerns is recentelijk ook betrokken 
geweest bij het ontwerp en de uitvoering 
van de nieuw te bouwen Sportcampus 

Deerns wint raamcontract 
De Haagse Hogeschool

Zuiderpark in Den Haag. Een deel van de 
activiteiten van De Haagse Hogeschool 
(sportmanagement en HALO) wordt in 2016 
op deze Sportcampus onder gebracht.  
De Sportcampus is een gezamenlijk project 
van de gemeente Den Haag, De Haagse 
Hogeschool en ROC Mondriaan.

Deerns en De Haagse Hogeschool geven 
de komende tijd samen invulling aan de 
eigen onderwijsdoelstellingen van beide 
organisaties. Zo gaan medewerkers van 
Deerns ‘stage lopen’ binnen de organisatie 
van De Haagse Hogeschool om directe 
kennis te vergaren. Daarnaast zorgt 
Deerns de komende jaren voor diverse 
onderzoeksopdrachten voor studenten  
van De Haagse Hogeschool.

blijft de prijsdruk op alle aanbestedingen 
hoog.

Vooruitblik
De verwachting voor het aantal nieuw-
bouwprojecten voor 2015 ziet er iets 
minder slecht uit. Van verschillende kanten 
wordt aandacht besteed aan de verwachte 
lichte groei van de economie en dus het 
aanstaande herstel van de markt. 
Vooralsnog blijft de (prijs)druk op de markt 
echter hoog. Het aantal inschrijvers 
verandert naar verwachting niet meer 
ingrijpend. Wilt u meer weten? Lees dan 
de bijgevoegde aanbestedingsbarometer.

Ondanks de lichtgroeiende economie en 
het aanstaande marktherstel dat daarmee 
samenhangt, blijft er voorlopig nog  
prijsdruk op de markt.



Laveren 
in het lab 

Geven en nemen bij vernieuwbouw TNO MEC-lab 
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Achter de gebouwen van TNO in Delft staat sinds 

vorig jaar het MEC-bouwlab (zie kader pagina 11) 

van onderzoeksinstituut TNO. Wie het lab nadert, 

vallen twee dingen direct op. Ten eerste het 

gebouw zelf. Het fraaie ontwerp lijkt geïnspireerd 

op een reageerbuisrekje. Ten tweede valt op dat 

het gebouw omgeven is door een groen gras-

tapijt. Niet direct een plaats waar je een labora-

toriumgebouw verwacht. En toch blijkt voor zowel 

het markante ontwerp als voor de solitaire locatie 

van een lab een logische verklaring te bestaan. »

Brenda Verhaaf (links) en Henk Hammink
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Henk Hammink, onderzoeker bij het 
MEC-bouwlab, legt het aan tafel uit nadat 
hij zijn bezoek, Deerns’ Brenda Verhaaf en 
de journalist, kort door het lab heeft 
rondgeleid: “Enkele jaren terug heeft TNO 
besloten verschillende laboratoria in het 
land die onderzoek doen naar de gebouw-
de omgeving, op één locatie samen te 
brengen. Een aantal labs, onder andere 
het lab in Apeldoorn waar ik werkte, zou 
worden gesloten. In het lab deed ik 
onderzoek op het gebied van Heating, 
Ventilation en Airconditioning, kortweg 
HVAC. In de jaren na het besluit is naar 
een nieuwe locatie gezocht. Er zijn veel 
mogelijke locaties bekeken en uiteindelijk is 
eind 2012 de knoop doorgehakt. Voor 
deze bewuste locatie in Delft is gekozen 
omdat er al een gebouw met een hal en 
laboratoria van TNO stonden. En boven-
dien staat het dicht bij universiteiten, 
belangrijk omdat wij gezamenlijk optrekken 
bij onderzoeken en studenten stageplaat-
sen bieden.” 

Zelfde faciliteiten, minder ruimte
Op het moment van de ‘go’ was de 
sluitingstermijn van de oude labs, waaronder 
die in Apeldoorn, in zicht. “Dat betekende 
dat er snel gebouwd moest worden. Extra 
uitdagend was dat het bestaande gebouw 
te klein was om de faciliteiten van alle labs 
te kunnen huisvesten. Om toch voldoende 
ruimte te creëren is gekozen om de oude 
hal en laboratoria samen te voegen met een 
nieuw te bouwen hal. Daarnaast speelde 
mee dat de locatie op termijn bestemd is 
voor woningbouw”, somt Henk op. Kortom, 
weinig tijd, minder vierkante meters en een 
tijdelijke locatie. Al met al uitdagende 
omstandigheden voor Deerns, door TNO bij 

het project betrokken voor de begeleiding 
van het gehele proces, van het doen van 
voorstudies tot het ontwerp van de techniek 
en de laboratoriuminrichting en het 
begeleiden van de verhuizing naar het 
nieuwe gebouw.

Gebruikerswensen versus budget
Nadat eerst de voorstudies waren 
uitgevoerd en het Programma van Eisen 
(PvE) was opgesteld, ging Deerns te rade 
bij de gebruikers van het nieuwe tijdelijke 
lab. Onder andere bij Henk. “Hij weet als 
geen ander wat hij nodig heeft voor zijn 
werk”, vertelt Brenda Verhaaf, specialist 
laboratoriumontwerp bij Deerns: een 
onderzoekshal met twee klimaatkamers 
waarin hij proeven onder geconditioneerde 
omstandigheden kan doen.

Brenda maakte het Henk gemakkelijk door 
zelf een inventarisatie te maken van de 
apparatuur die hij hiervoor nodig heeft.  
De apparatuurinventarisatie is nodig om te 
bepalen welke technische aansluitingen er 
moeten komen. “Soms wordt ervoor 
gekozen de gebruiker de inventarisatie zelf 
te laten uitvoeren, maar omwille van de tijd 
heeft TNO Deerns gevraagd”, aldus 
Brenda. Henk knikt. “Dat Brenda die 
inventarisatie kon maken komt doordat ze 
zelf een laboratoriumachtergrond heeft en 
kennis van de noodzakelijke installaties. 
Dat is fijn samenwerken. Het maakt de 
communicatie met haar ook heel eenvou-
dig; we spreken dezelfde taal.”

Zoeken naar het compromis
Op basis van de apparatuurinventarisatie 
maakte Deerns de afsprakentekeningen 
voor de inrichting van de hallen en laborato-

ria. Deze waren geen kopie van Henks 
wensenlijstje. Brenda: “Naast de wensen 
van de gebruiker moesten wij natuurlijk 
rekening houden met het budget. Om een 
efficiëntieslag te maken in het aantal 
vierkante meters in het PvE hebben wij 
TNO begeleid met het optimaliseren van 
alle processen. Dit had een positieve 
weerslag op het benodigde budget. 
Daarnaast hebben wij de wensen van de 
gebruikers getoetst op noodzakelijkheid en 
haalbaarheid. Een voorbeeld is de 
klimaatinstallatie van de onderzoekshal.” 
Henk: “Ik wilde een installatie waarmee ik 
de temperatuur in de gehele hal tot op  
1 graad nauwkeurig kan verwarmen of 
koelen, zodat de metingen die wij in de hal 
doen zo stabiel mogelijk zijn. Maar dat was 
veel te duur en bleek ook niet echt nodig. 
Het compromis is dat we de installatie tot 
op 3 graden kunnen regelen rondom het 
setpunt van 21 graden.” 

Weinig tijd, minder 
vierkante meters en 
een tijdelijke locatie. 
Al met al uitdagende 
omstandigheden.
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Modulaire labunits en klimaatkamers
Bij het definiëren van de wensen van de 
labgebruikers speelde flexibiliteit een 
belangrijke rol. “Het lab moet in de 
toe komst mogelijk weg dus was het 
streven om zoveel mogelijk faciliteiten 
flexibel en demontabel te maken. Zo is er 
ruimte voor 10 modulaire klimaatkamers, 
geconditioneerde units die uit de gevel 
‘steken’. Indien het lab weg moet, kunnen 
de klimaatkamers ‘opgepakt’ worden en 
dankzij plug & play-installaties elders 
worden aangesloten. Hetzelfde geldt voor 
de vijf complete labunits. De zeecontai-
ners op het dak van het lab waarin de 
installaties voor koeling, verwarming en 
pompen zijn geplaatst en de open 
dakopstelling onder de containers voor  
de luchtbehandelingskast, zijn andere 
flexibele oplossingen. “Door nu iets meer 
te investeren in deze oplossingen, 
voorkomen we dat de faciliteiten worden 
afgeschreven op het moment dat het lab 
weg moet”, licht Brenda toe. 

Alle faciliteiten onder een dak
Het complete wensenpakket van Henk  
en andere labgebruikers is door Deerns 
vertaald naar een vraagspecificatie en is 
daarna als Design & Build-opdracht 
gegund aan Heembouw (zie kader). 
Gekozen is om het bestaande gebouw 
te voorzien van onder meer de entree 
met een gang, de mobiele labunits en 
klimaat kamers, de transportstraat en 
twee onderzoekshallen.  
 
De onderzoekshal van Henk bevindt  
zich in het nieuwe deel en is door de 
transportstraat aan het bestaande  
lab verbonden. Via deze overdekte straat 

kun je spullen naar de hal transporteren 
zonder dat het buiten klimaat het klimaat 
in de hal te veel beïnvloedt. Tempera-
tuur- en druk verschillen tussen binnen 
en buiten de hal hebben geen effect 
meer op de metingen. De transport-
straat is bovendien een buffer tussen de 
‘schone’ ruimten aan de ene zijde en de 
mogelijk ‘vuile’ werkzaam heden in de 
onderzoekshallen aan de andere zijde. 

Tijdens de bouw zijn er nog een paar 
kleine aanpassingen gedaan aan het 
ontwerp. Henk: “We kwamen er 
bijvoorbeeld achter dat een paal met 
diverse laboratoriumaansluitingen te 
veel in de loop naar een bedieningspa-
neel van een van de twee klimaatka-
mers zat. Dat hebben we opgelost door 
de paal een kwartslag te draaien.” Het 
lab is in 2014 opgeleverd en is na de 
inhuizing naar tevredenheid in gebruik 
genomen. “Niets ten nadele van de 
oude locatie maar deze hal is beter.” En 
daar heeft Deerns volgens hem een 
belangrijk aandeel in gehad. “Deerns 
heeft het ventilatiesy steem bedacht 
waarmee stoomwaterdamp wordt 
afgevoerd. En op initiatief van Brenda 
zijn er in de voorbereidings ruimte van de 
onderzoekshal extra wandcontactdozen 
geplaatst. In de oude hal ontbrak het aan 
voldoende wandcontactdozen en 
gebruikte ik veel verlengsnoeren. Toen 
Brenda dat zag zei ze: dat komt de 
veiligheid niet ten goede dus dat gaan we 
anders doen. En ze heeft woord gehou-
den.” Volgens Henk typeert dat zowel 
Deerns als Brenda. “Ze is proactief, 
positief kritisch en denkt mee over 
oplossingen.”    «

Proactief, positief kritisch 
en meedenken over op-
lossingen. Het typeert niet 
alleen Brenda, maar ook 
Deerns.

TNO MEC-bouwlab
 
In het TNO MEC-bouwlab in Delft doet TNO onderzoek naar levens-
duurverlenging en innovatie op het gebied van materialen, energie en 
constructies (MEC). Binnen de bouw- en infrasector ligt immers de uit-
daging om bestaande gebouwen kosteneffectief en op duurzame wijze 
te onderhouden en te renoveren en nieuwe duurzame, comfortabele 
constructies en gebouwen te ontwikkelen. De vraag hiernaar groeit, 
mede door materiaalschaarste en afnemende budgetten.

Design & Build

Design & Build is een contractvorm waarbij een opdrachtnemer een 
bouwwerk ontwerpt én bouwt op basis van door de opdrachtgever 
bepaalde functionele eisen. Deze eisen worden vastgelegd in de 
vraagspecificatie. Brenda Verhaaf, specialist laboratoriumontwerp van 
Deerns: “In dit geval waren wij in de lead en waren de architect en 
constructeur onderaannemers van ons binnen het ontwerpteam. Wij 
hebben samen met TNO en de bouwkundig architect N3O de kaders 
bepaald en de voorstudies gedaan. Verder hebben wij het functionele 
ontwerp gemaakt, de inrichting van de laboratoria ontworpen en de 
opdracht aanbesteed. De opdrachtnemer, aannemer Heembouw, heeft 
deze als basis gebruikt voor het definitieve ontwerp en heeft het lab ge-
bouwd. Wij hebben de opdrachtgever tijdens het ontwerp en de bouw 
bijgestaan en ook de verhuizing begeleid.”
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Nieuwbouw voor Reinier de Graaf Gasthuis 

SOBER EN DOELMATIG, 
MAAR WEL EEN  
TOPKLINISCH ZIEKENHUIS
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We realiseren het ons niet altijd, maar gezondheidszorg is vandaag de 

dag een product. Elke euro die ziekenhuizen kwijt zijn aan hun onder-

komen en exploitatie, moeten ze terugverdienen. Nieuwe ziekenhuizen 

moeten daarom zo efficiënt mogelijk kunnen opereren, tegen zo laag 

mogelijke kosten. Uiteraard zonder in te leveren op patiënt veiligheid en 

excellente zorg als top klinisch ziekenhuis. Het Reinier de Graaf Gast-

huis koos daarom voor haar nieuwbouw voor een sober en doelmatig 

ontwerp, gerealiseerd op basis van bewezen technologie. 

De plannen waren af, het ontwerp was 
getekend en de aanbesteding was ook al 
de deur uit. Het Reinier de Graaf Gasthuis 
stond in 2007 op het punt om een 70.000 
vierkante meter tellend nieuw ziekenhuis te 
gaan bouwen in Delft. Maar toen brak de 
financiële crisis uit. “Net op het moment 
dat de bouwmarkt al behoorlijk overspan-
nen was”, blikt Projectdirecteur Nieuwbouw 
Cees van der Zande terug. “Het project 
voor onze nieuwbouw werd voor vele 
miljoenen boven de kostprijs op de markt 
aangeboden, terwijl financiers vanwege de 
crisis al voorzichter werden. Dus er zat 
voor het ziekenhuis niks anders op dan het 
project van de markt te halen”. 

Elke meter staat op je begroting
Kort daarop veranderde de overheid ook 
nog eens de regels voor financiering van 
zorghuisvesting. Sinds 2008 betaalt het 
Rijk die niet langer, maar zijn ziekenhuizen 
daar zelf verantwoordelijk voor. Van der 
Zande: “De oude plannen voor nieuwbouw 
waren onbetaalbaar geworden, dus toen 
hebben we echt gekeken naar hoe het 
kleiner en efficiënter kon. Want elke  
meter die je bouwt kost niet alleen geld, 
maar komt ook jaarlijks weer terug in je 
exploitatie.” 

De totale oppervlakte van de nieuwbouw 
werd teruggeschroefd van 70.000 naar 
56.500 vierkante meter, maar op de zorg 
is onder geen beding bezuinigd, stelt Van 
der Zande. “Primair moet het ziekenhuis 
het zorgproces ondersteunen. Zo is het 
ook ontworpen, want de patiënt komt in 
feite maar voor één ding naar het 
zieken huis: de dokter. Daarom hebben 
onze medisch specialisten en zorgverle-
ners heel goed in het ontwerp aangegeven 
wat ze nodig hebben om hun werk goed 
te kunnen doen. Het gebouw is daarin 
faciliterend.”

Efficiencyslag
Daarvoor is de logistiek een belangrijk 
aspect. Van der Zande: “Dus hoe beweegt 
de klant – de patiënt – door het gebouw? Zo 
hebben wij ervoor gekozen om de ruimte 
voor acute opname te creëren op de begane 
grond, naast de afdeling spoedeisende hulp. 
De diagnostiek die daar weer voor nodig is, 
bijvoorbeeld radiologie, zit daar omheen.  
Zo kijk je naar je proces en dat vertaal je in 
een ontwerp.” Dankzij deze efficiencyslag 
kan hetzelfde zorgproces met minder 
mensen gedaan worden. “Ook dat is 
natuurlijk positief voor je exploitatielasten”, 
zegt Van der Zande.
 
Gevraagd naar wie hij als eindgebruiker van 
het ziekenhuis ziet, de patiënt of het medisch 
personeel, weifelt hij lichtjes. “Ze zijn het 
natuurlijk allebei, maar in mijn ogen is het 
toch de zorgverlener. Die maakt primair 
gebruik van het ziekenhuis en moet zo 
efficiënt mogelijk kunnen werken. Niet per  
se om het hen makkelijk te maken, maar 
vooral ook om het de patiënt gemakkelijk  
te maken.” 

Capaciteit delen
Dit betekent overigens niet dat de wensen 
van iedere specialist blind zijn ingevuld, stelt 
Van der Zande. “Sterker nog, we hebben 
ervoor gekozen om zo veel mogelijk te 
standaardiseren in het ontwerp, want alles 
op maat maken kost extra meters. Het 
nieuwe ziekenhuis heeft standaard poliklinie-
ken waarin een internist, een chirurg, een 
neuroloog en een longarts allemaal hun werk 
moeten kunnen doen. Omdat de polikliniek 
niet langer hun ‘eigendom’ is, kan de 
capaciteit gedeeld worden.” De project-
directeur vertelt dat artsen in het nieuwe 
ziekenhuis ook geen vaste werkplekken 
meer hebben, maar werken in een kantoor-
tuin. Alles met het doel om beschikbare 
ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten.   »

SOBER EN DOELMATIG, 
MAAR WEL EEN  
TOPKLINISCH ZIEKENHUIS

Het gebouw 
faciliteert 
specialisten 
en zorg-
verleners 
om hun 
werk goed 
te kunnen 
doen.
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Volgens projectdirecteur Cees van der Zande heeft goed overleg en het  
voort durend streven naar consensus met personeel en gebruikers van het nieuwe 
ziekenhuis gezorgd voor een enorme efficiencyslag.

exploitatiekosten. Het geïntegreerde 
ontwerp van de duurzame energievoorzie-
ning is hier een mooi voorbeeld van. “De 
drie-laagse glasgevel met geïntegreerde 
zonwering reduceert het verbruik van 
warmte en koeling van het ziekenhuis 
flink”, vertelt senior adviseur Jules Huyghe 
van Deerns. “De gevel zorgt voor een 
prachtige balans tussen koeling en warmte 
en is uniek voor Nederlandse begrippen. 
Hij doet zijn werk beter dan alle voorgaan-
de gevels waarbij ik betrokken ben 
geweest.” De resterende warmte- en 
koelvraag wordt ingevuld met een WKO 
(warmte/koude-opslag) met warmtepom-
pen. Piekmomenten worden opgevangen 
door HR-ketels (in de winter) en koelma-
chines (in de zomer). 

Dus: geen eigen onderzoeksruimte meer. 
Werken op een flexplek. Van artsen die al 
jaren in het ziekenhuis werken vraagt dit een 
behoorlijke omslag. Dat gaat vast niet van de 
een op de andere dag? “Dat klopt”, glimlacht 
Van der Zande. “Het begint natuurlijk met de 
ontwikkeling van een beleid, een visie. Van 
daaruit werk je naar een Programma van 
Eisen toe. Die stappen hebben we in nauw 
overleg met onze medische staf, teamleiders 
en hoofden van afdelingen genomen. Samen 
probeer je tot consensus te komen.”

Unieke, drie-laagse glasgevel
Naast het terugdringen van het aantal 
vierkante meters en efficiënter werken, 
speelt de gebouwtechnologie een 
belangrijke rol in het verlagen van de 

Alles kan in het Pharmafilter

Het Reinier de Graaf Gasthuis vindt een duurzaam gebruik van grondstoffen belangrijk. Daarvoor heeft het een even bijzondere als mooie oplossing: het 
Pharmafilter. Dankzij dit filter kan het ziekenhuis etenswaren, infuuszakken, luiers en biologisch afbreekbaar servies via afvalvermalers op de afdeling verma-
len en met het overige huishoudelijke afvalwater afvoeren op de riolering. Na verwerking in de zuiveringsstraat op het terrein kan het gezuiverde afvalwater 
als spoelwater worden (her)gebruikt voor toiletten, de vermalers en de brandslanghaspels. Door het Pharmafilter is er geen afvaltransport met vrachtauto’s 
nodig wat gunstig is voor de CO2-uitstoot. Deerns heeft de rioleringsinfrastructuur ontworpen die een goede werking van het Pharmafilter mogelijk maakt 
en heeft het hergebruik van het gezuiverde water geïntegreerd in het ontwerp van de waterinstallatie. De grootse (kosten)besparingen die dankzij het 
Pharmafilter worden gerealiseerd zijn een lagere afvalstoffenheffing en reductie van het waterverbruik. Het filter voorkomt daarbij ook dat er in het ziekenhuis 
gebruikte geneesmiddelen in het gemeenteriool terecht komen.
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Door in aanleg soms iets meer te  
investeren kun je op de exploitatie  
veel terugverdienen.

Want als er iets is waarop het ziekenhuis  
niet heeft bespaard, dan zijn dat – naast 
uite raard de medische installaties – ook 
de gebouwinstallaties, zegt Van der 
Zande. “We betalen initieel liever iets meer 
als dat zorgt voor lagere exploitatielasten. 
Dus we hebben steeds gekeken naar de 
total cost of owner ship van installaties en 
als daaruit naar voren kwam dat we nu 
iets meer betalen, maar dat we die 
investering over een periode van 40 jaar 
ruimschoots terugverdienen, dan is de 
rekensom wat ons betreft simpel.”

Bedrijfszekerheid op hoog plan
Die opstelling vertaalt zich volgens Jules 
Huyghe in de bedrijfszekerheid van het 
ziekenhuis. “Die staat op een hoog plan. 
De uitslagen van de voorlopige testen 
spreken tot de verbeelding. De nauwe 
samenwerking in de vof en met de 
opdrachtgever heeft tot een com pacte en 
efficiënte machine geleid (zie ook de 
kader tekst), die draait als een zonnetje.” 
Jules spreekt zijn waardering uit voor de 
goede samen werking tussen opdrachtge-
ver en de vof van de drie ontwerpende 
partijen. “We hebben altijd samen één 
doel voor ogen gehad, waarbij we ook 
vaak voor de oplossing van de klant 
hebben gekozen. Dat het project daarbij 
binnen budget en binnen de gestelde 
bouwtijd is opgeleverd, zegt veel. Of in 
ieder geval dat de samenwerking 
doelmatig en top was, net als het nieuwe 
Reinier de Graaf Gasthuis zelf.”  
  «

Duurzame energievoorziening, 
lage exploitatielasten

Het Reinier de Graaf Gasthuis gunde de 
opdracht voor het ontwerp van het gebouw 
en de vervaardiging van aanbestedings-
documenten en uitvoeringstekeningen  
aan EGM Deerns Corsmit vof. In deze vof  
is Deerns verantwoordelijk voor het  
ontwerp van de werktuigbouwkundige,  
elektrotechnische, regeltechnische en trans-
portinstallaties. Een belangrijk uitgangs punt 
voor het geïntegreerde ontwerp is een 
duurzame energievoorziening. Zo is het 
gebouw voorzien van een innovatieve gevel 
van drie lagen glas met een geïntegreerde 
zonwering. Deze reduceert het verbruik 
van warmte en koeling. De resterende 
warmte- en koelvraag wordt ingevuld met 
een WKO (warmte/koude-opslag) met 
warmtepompen. Klimaatplafonds versprei-
den de warmte en koude in het ziekenhuis. 
Ze besparen niet alleen ruimte doordat ze 
radiatoren overbodig maken, maar zorgen 
ook voor extra comfort. Bovendien maken 
ze het mogelijk de koude en warmte 
individueel te regelen. Andere duurzame 
oplossingen zijn energiezuinige verlichting 
met daglicht afhankelijke regeling, een grijs-
watercircuit voor waterbesparende toiletten 
en warmteterugwinning uit ventilatie lucht. Via 
het gebouwbeheersysteem kunnen energie- 
en watergebruik gemonitord worden. Alle 
oplossingen dragen vanzelfsprekend bij 
aan het zo laag mogelijk houden van de 
exploitatiekosten. 



De aanwezigheidssensor die 
de centrale agenda inseint

Smart building network laat een gebouw optimaal renderen 

Kantoorgebouwen zijn vandaag de dag een mozaïek van business-

modellen. Medewerkers van internetbedrijfjes, handelsmaatschappijen 

en consultancy bureaus; ze stappen ‘s ochtends steeds vaker door 

dezelfde deur naar binnen. En eenmaal binnen maken ze gebruik van 

dezelfde faciliteiten, tot aan het communicatienetwerk toe. Hoe bied 

je de verschillende gebruikers van hetzelfde pand voldoende  

flexibiliteit en comfort? En hoe zit het met de veiligheid en toegan-

kelijkheid van bedrijfsgegevens? Een smart building network is de 

oplossing van nu. 
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Een smart building network is een 
hoogwaardig en veilig, gebouwgebonden 
netwerk. Het heeft feitelijk de functie van 
een ruggengraat; het verbindt bedrijfsnet-
werken van diverse huurders met allerlei 
intelligente gebouwsystemen. 

Geen science fiction
Zo geven in een smart building network 
computers, tablets, laptops en smart-
phones toegang tot internet en data, maar 
ook tot klimaat- en lichtinstallaties, tot 
reserveringssystemen voor ruimtes en 
parkeerplaatsen en tot informatie over het 
gebruik van een gebouw, plús de applica-
ties om dat gebouw zo efficiënt mogelijk te 
gebruiken. Gebruikers kunnen er hun 
werkplek volledig naar eigen wens mee 
inregelen, tot de lichtsterkte en de 
voorkeurstemperatuur aan toe. Een 
aanwezigheidssensor die waarneemt dat 
een ruimte ongebruikt blijft en dit doorgeeft 
aan de centrale agenda? Dat is geen 
science fiction, maar realiteit. 

Daarmee geven communicatienetwerken 
gerichte en efficiënte ondersteuning aan 
het werkproces en een ‘slim’ gebouw-
beheer. Maar het laat een gebouw ook 
optimaal renderen. Een smart building 
network geeft bijvoorbeeld inzicht in de 
bezettingsgraad van ruimtes. De verdie-
ping die op vrijdag voor minder dan de 
helft bezet is, kan wellicht beter worden 
afgesloten. Of het laat zien tot hoe laat 
medewerkers doorwerken, zodat de 
verwarming of koeling op het ideale tijdstip 
kan worden uit- of ingeschakeld. 

De gebruiker centraal
De bediening van dergelijke slimme 
netwerken loopt daarbij steeds meer via 
mobiele apparaten, thuis of op het werk. 
Dit stelt de gebruiker centraal. Hun wensen 
zijn niet langer ondergeschikt aan wat 
technisch en fysiek mogelijk is, maar 
hetgeen waar zij behoefte aan hebben 
staat voorop. Neem het gebruik van 
Dropbox en Evernote: veel traditionele 
bedrijven zijn huiverig om deze populaire 
softwaretools toe te staan voor werkdoel-
einden. Het zou onveilig zou zijn of niet 
stroken met bestaande protocollen. Dat is 
niet langer van deze tijd. Een tijd waarin 
werk en privé meer en meer door elkaar 
heen lopen. Een tijd waarin de scheidslijn 
tussen vaste en persoonlijke werktijden 
dunner is dan ooit. Een tijd waarin 
flexibiliteit al lang geen wens meer is, maar 
een eis. Technologie moet daarin onder-
steunend zijn wat Deerns betreft,  
niet leidend. 

Veiligheid voorop
Vanzelfsprekend staat veiligheid daarbij 
voorop. Speciale software zorgt voor een 
virtuele scheiding van de integrale, 
gebouw gebonden infrastructuur. Daarmee 
zijn deze bedrijfsnetwerken net zo veilig 
– waarschijnlijk nog veel veiliger – als een 
fysieke scheiding. Veiligheid zit bovendien 
vooral in hoe mensen er mee omgaan; 
systemen zijn hierin niet leidend. Hetzelfde 
geldt voor het privacy-aspect. De privacy 
wordt grotendeels beschermd door hoe 
mensen er mee omgaan. Daar komt bij: 

het gros van de data die een smart 
building network verzamelt, bijvoorbeeld 
over het gebruik van bedrijfsruimten en 
voorkeuren voor comfort, is anoniem. 

Het mooie is ook dat de aanleg van  
een slim communicatienetwerk gebrui-
kers vooraf dwingt om goed na te denken 
over alle genoemde gebruiksaspecten,  
en niet pas achteraf, wanneer het al in 
gebruik is.

Prachtig voorbeeld
Het gebouw The Edge in Amsterdam is 
een prachtig voorbeeld van hoe een smart 
building network een gebouw optimaal laat 
renderen. The Edge heeft meerdere 
huurders, maar bespaart met behulp van 
innovatieve technologie maximaal energie. 
Gebruikers van het gebouw kunnen 
bijvoorbeeld het klimaat en licht van hun 
individuele werkplek instellen via een app 
op hun smartphone. Het resultaat? The 
Edge kreeg de BREEAM-kwalificatie 
Outstanding met een score van 98,36 
procent, de hoogste score die ooit voor 
een nieuw kantoorgebouw is afgegeven. 

Wat Deerns betreft zijn de voordelen van 
smart building networks evident voor 
vrijwel alle nieuwe gebouwen. We hebben 
een team van experts op het gebied van 
deze infrastructuren en denken graag mee 
over welk communicatienetwerk  
het beste bij een situatie en gebruik past. 
Altijd met doel om met een smart building 
network het gebouw optimaal te laten 
renderen, terwijl het tegelijkertijd zijn 
gebruikers zoveel mogelijk flexibiliteit en 
comfort biedt. Nu en in de toekomst. « 

iD17    VISIE

Bovenstaande foto is genomen in The Edge. 
Dit karakteristiek multi-tenant kantoor-
gebouw ontleent zijn naam aan de scherpe 
hoek in de atriumgevel. Maar het had 
ook kunnen verwijzen naar ‘cutting edge 
technology’. The Edge maakt namelijk 
gebruik van een innovatief verlichtings-
systeem met bewegingssensoren en coded 
light, waarmee gebruikers de lichtsterkte 
naar wens in kunnen stellen. Mede hierdoor 
is The Edge een van de meest duurzame 
kantoorgebouwen ter wereld. The Edge 
kreeg een BREEAM-kwalificatie Outstanding 
met een score van 98,36.
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Zojuist geopend: het duurzaamste en energiezuinigste zwembad van Nederland. 

Het nieuwe Noorderparkbad weerspiegelt tot in het kleinste detail de duurzaam-

heidsambities van opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord. Het 

energie- en waterverbruik liggen meer dan 80% lager dan in het oude Floraparkbad, 

mede dankzij het uitgekiende installatieontwerp van Deerns, waarin zonne-energie 

en hergebruik van water en warmte centraal staan. “In het nieuwe bad besparen 

we een paar ton per jaar aan kosten voor energie- en waterverbruik”, aldus bouw-

manager Sjaak Huijsman van het Projectmanagementbureau Amsterdam, die het 

project van begin tot eind heeft aangestuurd.  

Het zuinigste 
zwembad van 
Nederland

Stadsdeel Noord bespaart meer dan 80% 
op energie- en waterverbruik
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Vier jaar lang zat Sjaak Huijsman aan tafel 
met architecten, adviseurs, bouwers en 
onderhoudsspecialisten om het ontwerp- 
en realisatieproces in goede banen te 
leiden. De opdracht die hij van het 
stadsdeel had meegekregen, was - op 
zijn zachtst gezegd - uitdagend. Het 
nieuwe zwembad moest veel meer 
bezoekers (300.000 à 350.000 per jaar) 
trekken dan het oude (200.000 à 250.000 
per jaar) en ook nog eens voldoen aan 
zeer hoge eisen op het gebied van 
duurzaamheid en energiezuinigheid, 
zonder dat dit ten koste zou gaan van het 
gebruikerscomfort. Bovendien moest die 
duurzaamheid zowel binnen als buiten 
zichtbaar en voelbaar zijn in de architec-
tuur en de materialen. 

Groot draagvlak voor forse investering
Het ultramoderne Noorderparkbad 
markeert de ingang van het Noorderpark, 
pal naast het oude Floraparkbad, dat 
wacht op de slopershamer. Vergane glorie 
maakt plaats voor de toekomst. Die 
omzetting komt volgens Huijsman geen 
dag te vroeg. Het verouderde, versleten en 
energieverslindende Floraparkbad was 
hoognodig aan vervanging toe. Na een 
uitgebreid locatieonderzoek, waarbij vele 
opties de revue passeerden, werd 
uiteindelijk het buitenbadterrein van het 
oude zwembad aangewezen als meest 
geschikte nieuwbouwlocatie. 

“Omdat de behoefte aan een nieuw 
zwembad erg groot was, was het draagvlak 

om er fors in te investeren dat ook”, vertelt 
de bouwmanager. “Het Noorderparkbad is 
bepaald geen goedkoop zwembad 
(bouwsom €16 miljoen). Het stadsdeelbe-
stuur heeft destijds scherpe keuzes moeten 
maken. Het extra geld voor het zwembad 
kun je immers niet besteden aan andere 
zaken. De heldere keuze die de politiek 
daarin heeft durven maken, verdient een 
groot compliment.” Het bouwmanagement 
heeft die hoge ambities vervolgens SMART 
gemaakt in een concreet Programma van 
Eisen voor de partijen die het project 
moesten realiseren. Vooral de eisen voor 
duurzaamheid en energiezuinigheid waren 
niet mals: minimaal driekwart besparing op 
het energie- en waterverbruik ten opzichte 
van het oude zwembad. »

Sjaak Hujisman (links) en  Erik Stegers
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Geen graadje warmte verspild
Met het in eigen beheer ontwikkelde 
simulatiepakket LTEC (Long Term Energy 
Calculator) toetste Deerns eerst de 
verschillende bouwkundige en technische 
mogelijkheden op hun bijdrage aan de 
duurzaamheidsambities. Vervolgens 
werden die berekeningen vertaald naar een 
concreet ontwerp, waarin het geheel aan 
maatregelen de duurzaamheid en energie-
zuinigheid bepalen. Dit zijn onder andere 
de dikke isolatie, de triple-glasramen in de 
gevel, de zonnepanelen en bolcollectoren 
op het dak, de hoogrendement-luchtbe-
handeling in de zwembadruimtes, de 
compactheid van het gebouw, de oriëntatie 
van de zwembadruimtes op het zuiden en 
de slimme indeling, waarbij de warme 
zwembadruimtes aan drie zijden worden 
omringd door andere ruimtes die als extra 
isolatie fungeren. 

In het zwembad wordt geen graadje 
warmte verspild. Zo wordt de warme lucht 
in de zwembadruimtes (minimaal 27 ˚C) via 
een speciaal voor zwembaden ontwik-
kelde hoogrendement (82%) luchtbehan-
delingsinstallatie met geïntegreerde 
warmtepomp en HR-warmtewisselaar na 
ontvochtiging weer teruggevoerd naar de 
ruimtes en de zwembadinstallatie. Ook de 
warmte van het afvalwater van de douches 
wordt opgevangen en hergebruikt. Alle 
ruimtes worden verlicht met dimbare 
LED-verlichting. 

“Gewoon dóen”
Het gebouwontwerp en installaties leveren 
een totale energiebesparing op van meer 
dan 80%, hoger zelfs dan geëist. De 
waterbesparing door opvang van regen-
water en hergebruik bedraagt eveneens 
meer dan 80%, ofwel vele tienduizenden 
liters per jaar. Jaarlijks bespaart het 
stadsdeel daarmee een paar ton aan 
energie- en waterkosten. De extra kosten 
voor het duurzame gebouwontwerp 
worden in 20 jaar terugverdiend. Huijsman: 
“De maatregelen die we hier hebben 
genomen kosten weliswaar een hoop geld, 
maar uiteindelijk veel minder dan ze 
opbrengen. Het is in feite een no-brainer:  
je moet het gewoon dóen.” 

Totale installatieontwerp en -bestek
Deerns was verantwoordelijk voor het totale 
installatieontwerp en -bestek, het monito-
ringsprotocol voor de gebruiksfase en het 

onderhoudsbestek voor de installatie. 
Deerns-projectmanager Erik Stegers legt 
uit: “De rode draad van ons installatie-
ontwerp was drieledig: het grote dakopper-
vlak maximaal benutten voor zonnecollec-
toren, zonnepanelen en bolcollectoren, zo 
veel mogelijk hergebruik van water en 
warmte in het gebouw en toepassing van 
LED-verlichting in alle ruimtes. In combina-
tie met het gebouwontwerp leveren die 
maatregelen de beoogde besparingen op.” 
 
Een belangrijke besparingsfactor is de 
compactheid van het gebouw. Hoe kleiner 
het gebouw, hoe lager immers het 
energieverbruik. Met behulp van BIM 
konden de architect, constructeur en 
Deerns alle functies en ruimtes optimaal 
benutten en op elkaar afstemmen. De 
toegevoegde waarde van deze 3D-ont-
werpmethode was groot, aldus Stegers. 
“Dankzij BIM konden we veel beter en 
nauwkeuriger ontwerpen, zodat we alle 
ruimtes optimaal konden benutten en er 
geen centimeter onbenut bleef. Omdat je 
met BIM visueel werkt, kom je ook veel 
meer tot de kern met de architect en 
constructeur dan met platte werktekenin-
gen. Het werkt gewoon beter en effectiever 
als je samen ziet wat de mogelijkheden en 
resultaten zijn.”

Verbruik wordt continu gemonitord
De beoogde besparingen in het ontwerp 
zijn gebaseerd op berekeningen en 
aannames. De praktijk moet uitwijzen of die 
ook uitkomen. Om dat vast te stellen, 
worden het energie- en waterverbruik 
continu gemonitord; de eerste twee jaar 
door Deerns en daarna door de onder-
houdsaannemer. In vrijwel alle ruimtes zijn 
hiervoor meters aangebracht, die alle zijn 
aangesloten op het gebouwbeheersysteem.

Veel zal afhangen van het gedrag van het 
zwembadpersoneel en de bezoekers. 

Huijsman: “Uiteindelijk moeten zwembad-
medewerkers zich bewust worden van hun 
verantwoordelijkheid voor het energie- en 
waterverbruik. Hoe gaat men om met 
water? Kan men niet wat vaker schoonma-
ken met de schrobmachine in plaats van 
de waterslang? Staan de deuren niet te 
lang open? Brandt het licht niet te lang? 
Ook de bezoekers hebben hun verant-
woordelijkheid. Wellicht moeten die ook 
hun gedrag veranderen en bijvoorbeeld wat 
korter douchen dan vroeger. We willen 
zeker weten dat het ontwerp werkt en dat 
de besparingen die we hebben afgespro-
ken ook worden gehaald. Als dat niet zo is, 
moeten we met elkaar rond de tafel gaan 
zitten om na te gaan hoe dat komt en hoe 
we dat oplossen.”

Zwembadmanager Frans van de Konijnen-
burg is zich terdege bewust van de 
belangrijke rol van zijn team. “Wij zullen er 
alles aan doen om voor het zwembad te 
zorgen. Maar wat de bezoekers doen, 
hebben we niet helemaal in de hand. Wat 
doe je als iemand bijvoorbeeld lekker lang 
wil douchen? Dat kun je moeilijk verbieden. 
We moeten een balans zien te vinden 
tussen energie- en waterbesparing en 
gebruikerscomfort. Aan ons de taak om 
bezoekers erop attent te maken dat ze zelf 
hun steentje kunnen bijdragen.”

Integraliteit belangrijkste succesfactor
Ondanks de indrukwekkende besparingen 
is het complex niet vol gestopt met 
hightech-innovaties. Een bewuste keuze, 
aldus Huijsman. “Ik wilde geen experimen-
ten. Daarom zijn er uitsluitend technieken 
toegepast die zich in de praktijk hebben 
bewezen. Veel belangrijker voor het 
resultaat is wat je doet in het voortraject: de 
keuze van partijen die het project moeten 
realiseren, het compacte gebouwontwerp, 
met zo veel mogelijk ramen op het zuiden, 
zwembaden omringd met verwarmde 

“Wat ik vooral waardeer, was de  
integraliteit waarmee Deerns het project 
heeft benaderd.”
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“Uiteindelijk gaat het om een goed gebouw dat  
goed functioneert, waar men graag naartoe gaat  
en graag verblijft.”

Zwembaden een echt Deerns-specialisme
De uitdagingen in het Noorderparkbad stelden de expertise en kunde van 
Deerns flink op de proef. Gelukkig kon men volop profiteren van de ervaring 
en kennis bij andere recente zwembadprojecten, zoals de Banakker in Etten-
Leur en Steinerbos in Stein. Op dit moment is Deerns als installatieadviseur 
betrokken bij De Steur in Kampen (in aanbouw) en het nieuwe zwembad in 
Renkum (in ontwerp). Stegers: “We doen de laatste jaren zo veel zwembad-
projecten dat je inmiddels wel kunt spreken van een echt specialisme.”

ruimtes, een slimme kleedkamersystema-
tiek waardoor we een derde aan kleedka-
merruimte konden besparen. Niet één 
factor speelde echt de boventoon. Het was 
de integraliteit waarmee het hele team 
vanaf het begin aan het project heeft 
gewerkt, die dit project tot een succes 
heeft gemaakt.”

Enkele weken na de opening kijken Sjaak 
Huijsman en Erik Stegers met veel 
vol doening terug op het bijzondere project.  
“Wat ik vooral waardeer, was de integraliteit 
waarmee Deerns het project heeft 

benaderd”, stelt Huijsman. “Men keek ook 
nadrukkelijk áchter de schutting naar 
andere partijen, opdat alles goed op elkaar 
kon worden afgestemd. Dat is geen 
eenvoudige opgave.” Erik Stegers prijst de 
grote betrokkenheid van Huijsman bij de 
voortgang van het project: “Sjaak zat er 
steeds bóvenop, wat de kwaliteit zeer ten 
goede is gekomen, ook voor de gebruiker. 
Want uiteindelijk gaat het om een goed 
gebouw dat goed functioneert, waar men 
graag naartoe gaat en graag verblijft. Ik 
denk dat we daarin met zijn allen goed zijn 
geslaagd.” «

Het project in kort bestek

Zwembaden binnen:   twee 25-meterwedstrijdbaden, doelgroep-
bad en peuterbad.

Zwembaden buiten:   een 25-meterbad en drie kleinere recreatie-
baden.

Opdrachtgever:  Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord

Maatregelen duurzaamheid en energiebesparing:
•  Energiedak met opvang van regenwater.
•  750m² zonnepanelen voor energie-opwekking (8,5% van het 

totale energieverbruik).
•  Led-verlichting met daglichtregeling.
•  Energiezuinige luchtbehandelingskasten met geïntegreerde 

warmtepomp en HR-warmtewisselaar. Rendement: 82%.
•  Warmterugwinning douche-afvalwater.
•  Metalen gordijnen als passieve zonwering en zichtbare  

regenwateropvang.
•  Isolatie: dak Rc=6,9 (eis: 3,5), gevels: Rc=5 (eis: 3,5),  

triple-glas: U=0,83, incl. kozijn (eis: 2,2).
•  Uitgebreid energie-monitoringssysteem.



Eigenlijk wilde ik een opruiende column schrijven waarin 

ik u eerst in de val lokte met nare ideeën over participatie. 

Dat het te veel tijd kost. Dat het een achterhaalde  

modegril is. Dat er waardeloze compromissen uitrollen. 

Dat bewoners geen verstand hebben van inrichting van 

de openbare ruimte. Daar zou u natuurlijk veel in herken-

nen. En dan zou ik u de les lezen en u vertellen wat de 

tien lessen zijn om participatie wél goed aan te pakken. 

Want die heb ik zó in de achterzak zitten. 
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DE MOOISTE GESPREKKEN

Beaumont Communicatie & Management is gespecialiseerd in commu-
nicatie- en procesmanagement bij ruimtelijke opgaven, locatiemarketing, 
infrastructuur, duurzame energie, wonen en zorg en mobiliteit en verkeer. 
Het bureau werkt met vijftien adviseurs en vakspecialisten die een grote 
gezamenlijke deler hebben: betrokken tot op het bot. www.beaucom.nl

Zo komt er bij het Amstelstation een 
bijzonder parkje. Het wordt dit najaar 
aangelegd, voordat de bouw start van een 
van de hoogste torens in Amsterdam. Na 
die toren volgt nog meer bebouwing en 
een totale herziening van tramsporen. 
Bewoners hebben gestreden voor behoud 
van het driehoekje groen waar het 
buurtparkje komt. Stapsgewijs werkten zij 
met Ton Muller aan hun plek. Waar je 
straks kunt liggen in het gras als de zon 
schijnt, door het jaar heen kunt genieten 
van bloeiende planten en grassen, en je 
broodje kunt eten op de ontworpen rand. 
Mooi en ook nog bruikbaar: het kan. 

Liever dus dan u te agiteren – hoewel  
ook leuk - verleid ik u te werken met 
mensen die hart hebben voor hun vak.  
Die nieuwsgierig zijn. En begrijpen dat als 
je een stukje stad maakt, het gewoon is 
om na te denken hoe gebruikers dat 
ervaren. En o ja, denk dan nog eens aan 
die tien lessen.

bomen en bakstenen en lantaarnpalen. 
En houdt en passant rekening met 
hoofdroutes en onderhoudscontracten en 
afspraken met het gemeentelijk openbaar 
vervoer. Net als hij zijn al die andere 
ontwerpers ongelooflijk nieuwsgierig naar 
wat winkeliers, fietsers, reizigers, bewo-
ners vinden. Die eigenschap leidt tot de 
mooiste gesprekken. De menselijke maat 
is hun domein en dus vinden zij het best 
gewoon om serieus te nemen wat 
mensen inbrengen. Maar ze slikken het 
nooit voor zoete koek. 

Maar dat doe ik dus niet. In plaats 
daarvan vertel ik u over de leukste 
ontwerpers van Amsterdam, van de 
dienst DRO die nu anders heet, maar die 
nog steeds gaat over de inrichting van de 
stad. Ton Muller en Ruwan Aluvihare 
heten ze. Maar er zijn er meer hoor. Chris 
van Gendt en Luc Spee. En o ja, Lyanne 
van Diepen. Chris is ook een vrouw, dat u 
niet denkt dat Lyanne een uitzondering is. 
Ruwan, bijvoorbeeld, legt als geen ander 
uit waarom sommige ontwerpen werken 
en andere niet. Hij heeft verstand van 

Jacqueline  
van de Sande,

directeur  
Beaumont  
Communicatie 
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MVO-verslag 2014: 

WERELDWIJD VERANTWOORD
Voor het zesde achtereenvolgende jaar 
publiceert Deerns het MVO-verslag. In dit 
verslag wordt onder andere gerapporteerd 
over onze CO2-voetafdruk en de Deerns 
Multiplier.

Voor het MVO-verslag 2014 hebben we 
onze milieuprestaties op internationaal 
niveau gemeten. We hebben zowel de 
CO2-voetafdruk als de Deerns Multiplier 
van onze grootste landenvestigingen 
berekend. De CO2-voetafdruk is vastge-
steld volgens de richtlijnen van de 
CO2-prestatieladder en is voor 2014 
uitgekomen op 2.498 ton netto CO2-emis-
sie per fte. De reiskilometers van onze 
medewerkerszijn verantwoordelijk voor het 
leeuwendeel van onze CO2-voetafdruk.  
De Deerns Multiplier heeft zich positief 
ontwikkeld. In onze grootste projecten 
bespaarden we 995 keer de CO2-uitstoot 
die we zelf als bedrijf veroorzaken. Dit 
betekent een toename van bijna 20% ten 
opzichte van 2013.

Wilt u meer lezen? Het volledige MVO-
verslag van Deerns is digitaal beschikbaar 
via www.deerns.nl. 

Het VUmc is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van het VUmc 
Imaging Center in Amsterdam. In het Imaging Center komen de nieuwste 
medische beeldvormende technieken bij elkaar. Het gebouw wordt uniek in de 
wereld en wordt zo duurzaam mogelijk ontwikkeld. Deerns heeft de opdracht 
verworven voor de directievoering van de installaties en GMP-voorzieningen 
tijdens de realisatie van de nieuwbouw.

Met moderne medische beeldvorming kunnen artsen en onderzoekers ín het 
lichaam van de patiënt kijken. Ze kunnen zien hoe de organen functioneren, 
vroegtijdig ziekten ontdekken, therapie plannen en de effecten vaststellen én 
medicijnen in het lichaam volgen. Dit alles helpt artsen om de patiënten de 
beste behandeling te geven op het juiste moment.

Het VUmc Imaging Center krijgt high tech-apparatuur als PET-MRI-scanners, 
cyclotrons. Het IC gaat onderdak bieden aan het Tracer Centrum Amsterdam 
met geavanceerde laboratoria voor het maken van ziekte specifieke contrast-
middelen en LaserLaB Amsterdam, waar nieuwe optische beeldvormende 
technieken worden ontwikkeld voor zowel patiëntenzorg als onderzoek.

Het VUmc Imaging Center wordt een flexibel inzetbaar gebouw, dat ook de 
imaging-activiteiten van andere kennisinstellingen in Amsterdam kan ondersteu-
nen. Naar verwachting openen de deuren van het Imaging Center in 2019.

995

Deerns Multiplier (CO2-besparing)

In onze grootste projecten bespaarden 
we 995 keer de CO

²
-uitstoot die we zelf 

als bedrijf veroorzaken.

Deerns CO2-footprint

2.498
ton netto 
CO

²
-emissie 

in 2014.

Dit komt overeen met de gemiddelde 
uitstoot van twee conventionele energiecentrales.

Deerns wint opdracht directievoering installaties 
voor nieuwe VUmc Imaging Center



NOOIT MEER IN DE RIJ 
VOOR DE INCHECKBALIE 

Vliegen wordt voor steeds meer mensen bereikbaar. Enerzijds door de toenemende 

welvaart en anderzijds door lagere kosten. De passagiers en de luchtvaartmaat-

schappijen die ze vervoeren, verlangen uitstekende service van luchthavens. Geen 

lange wachtrijen voor de incheckbalie of de douane dus, maar een soepele en vlotte 

doorstroom. Tegelijk zijn luchthavens verplicht om te zorgen dat de afhandeling veilig 

gebeurt. Deze ontwikkelingen dwingen luchthavens om operationele systemen voor 

passagiers– en vliegtuigafhandeling zodanig in te richten dat ze meer passagiers, 

snel, comfortabel én veilig kunnen verwerken, tegen zo laag mogelijke kosten.  

Deerns’ visie op luchthavens
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Daan Eijgendaal en Anke Matijssen



Self service heeft de toekomst
Luchthavens zoeken de oplossing hiervoor 
vooral in self service. Een trend die al 
langer gaande is en volgens de lucht-
havenspecialisten van Deerns absoluut de 
toekomst heeft. “Thuis inchecken, zelf je 
bagage afgeven bij een drop off unit.  
Op sommige luchthavens kun je dankzij 
een RFID-chip (identificatie op basis van 
radiogolven, red.) in je paspoort zelf door 
een douanepoortje lopen, zodat je niet 
langs een douane beambte hoeft”, vertelt 
Anke Matijssen, manager adviesgroep 
Luchthavens Nederland. 

De self service-voorzieningen ontlasten 
het personeel op een luchthaven en 
beperken de benodigde ruimte. “Er zijn 
bijvoorbeeld minder incheckbalies nodig, 
evenals ruimte voor wachtende passa-
giers bij die balies”, vult International 
Airport Practice Director Daan Eijgendaal 
aan. “Dat heeft twee voordelen: de 
luchthaven kan op hetzelfde vloeropper-
vlak meer passagiers verwerken én het 
creëert ruimte voor winkels en horeca. Dit 
laatste is lucratief voor luchthavens, omdat 
zij hun geld vooral verdienen met de 
exploitatie van retail en horeca.” 

Meer rendement door verbinding 
De ene luchthaven is verder met self ser-
vice dan de andere. Eijgendaal: “Toch zien 
we dat faciliteiten nog vaak losstaand zijn. 
En daardoor worden de mogelijkheden 
van de faciliteiten niet volledig benut. Om 
het RFID-douanesysteem als voorbeeld 
te nemen: het versnelt het douaneproces, 
kost minder arbeid en bespaart ruimte. 
Maar het systeem komt pas echt tot zijn 
recht als het de informatie over passagiers, 
deelt met de luchtvaartmaatschappij 
bijvoorbeeld. Voor die luchtvaartmaat-
schappij is het namelijk belangrijk om te 

weten waar de passagier zich bevindt. Is 
een verlate passagier nog voor de douane 
of er doorheen? Is die ervoor, dan kan de 
luchtvaartmaatschappij besluiten zonder 
hem te vertrekken en wordt voorkomen 
dat het toestel te laat vertrekt. De échte 
uitdaging voor lucht havens is dus om 
nieuwe systemen met elkaar te laten 
communiceren. Terminal Collaborative 
Decision Making (T-CDM) noemen we dat 
bij Deerns.” 

Gebruikers hebben stem in ontwerp
Deerns helpt luchthavens daarbij. In 
binnenland of buitenland, bestaand of 
nieuwbouw. “Dat kunnen we dankzij onze 
diepgaande kennis van luchtvaartproces-
sen en –systemen. Kennis die we in de 
ruim 40 jaar dat we voor nationale en 
internationale luchthavens werken hebben 
opgedaan. Bovendien onderscheiden we 
ons doordat we naar het brede spectrum 
van een luchthaven kijken. In het geval van 
het RFID-douanesysteem krijg je bijvoor-

beeld te maken met de overheid en met 
privacyregels. Van meet af aan betrekken 
we de belangrijkste gebruikers en stake-
holders van de luchthaven. Door middel 
van dialoogsessies komen we tot een 
Programma van Eisen en werken we toe 
naar een optimaal, bouwbaar en betaal-
baar ontwerp. Onze aanpak heeft geleid 
tot de realisatie van zo’n 100 duurzame, 
veilige en comfortabele luchthavens. 

De luchthavenexpertise van Deerns gaat 
overigens verder dan systemen voor 
passagiers- en bagageafhandeling. Zo 
ontwerpt Deerns luchthavenspecifieke 
systemen voor onder andere grond-
verlichting, aircraft ground handling, 
navigatie en landingsbaanhulpmiddelen 
en luchtverkeersleiding. Engineering voor 
klimaatbeheersing, verlichting, brand-
veiligheid en andere gebouwgebonden 
installaties in terminals en andere 
luchthavengebouwen (zie kader Lounge 
2), behoren eveneens tot het portfolio. « 

Renovatie en uitbreiding  
Lounge 2

Lounge 2 is het deel van Vertrek 2 waar 
pas  sagiers verblijven voordat zij vertrekken. 
De lounge wordt gerenoveerd in navolging 
van Lounge 1 (2004) en Lounge 3 (2010). 
Daarnaast komt er 1.500 m2 extra ruimte bij. 
Hierdoor is er straks een kleine 10.000 m2 aan 
retail- en horecavoorzieningen in de lounge. 

De ontwerpfase is gestart in het najaar van 
2012. Gedurende de ontwerpfase hebben 
ontwerpers intensieve gesprekken gevoerd 
met stakeholders van Schiphol. Deerns nam 
daarin het voortouw door de installaties die 
besproken moesten worden al voor een groot 
deel uit te werken binnen de bekende wensen 
en eisen van Schiphol. De extra (projectgebon-
den) wensen en eisen zijn in die sessies met 
elkaar besproken en in de ontwerpdocumenten 
vastgelegd. Deerns maakte op basis hiervan een 
ontwerp voor alle technische installaties van de 
cascobouw. Zodra het casco ontwerp was afge-
rond zijn ook de concessio narissen hun ontwerp 
gaan maken. Het hele ontwerp is in 3D (Revit) 
gemaakt. Schiphol heeft Deerns daarnaast 
gevraagd de aanbesteding en de realisatiefase 
voor de technische installaties te begeleiden. 
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Jurjen Ophuis is dan ook terecht erg trots 
op de Cube. Een datacenterconcept met 
een slimme koelmethode waardoor veel 
compacter ontwikkeld en gebouwd kan 
worden en het datacenter tot wel 25% 
efficiënter en goedkoper wordt. De 
methode werkt met een passieve koeldeur 
die kort tegen de serverracks wordt 
geplaatst. De deur is een warmtewisselaar 
met geïntegreerde waterstroom die de 
uitgeblazen warme lucht direct ter plekke 
koelt. Deze manier van koelen is bedacht 
en gepatenteerd door het Duitse e3-
computing. Zij hebben op basis van 
reputatie en expertise Deerns gevraagd 
om het concept verder te ontwikkelen en 
verbeteren en hen te helpen het concept 
uit te rollen.

Deerns heeft al haar datacenter- en 
elektrotechnische kennis gekoppeld aan 
het Duitse basisconcept en het vervol-
maakt. Het gepatenteerde datacentercon-
cept is door Jurjen op 6 maart voor het 
eerst in Nederland openbaar gepresen-
teerd op een seminar georganiseerd door 
Vrienden van het Datacenter. Daar, in het 
gebouw van Microsoft in Amsterdam, werd 
het nieuwe concept enthousiast ontvangen 
door een zaal met 80 experts. In een snel 
veranderende markt als die van de 
datacenters moet je voortdurend innoveren 
en moet je evolueren. Daarmee kun je je 
onderscheiden. De Cube is zo’n evolutie 
waarmee Deerns zich nog meer profileert 
als datacenterspecialist. Een evolutie waar 
Jurjen Ophuis trots middenin staat.
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TROTS

Een revolutie in de wereld 

van datacenters komt niet 

heel vaak voor. Door da-

tacenters in de vorm van 

een kubus te bouwen en 

bestaande technieken op 

een totaal andere manier 

te combineren, onstaat er 

iets unieks.

DATACENTERS ZIJN HOT
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Het Universitair Medisch 

Centrum Groningen 

(UMCG) neemt binnenkort 

een nieuw datacenter in 

gebruik. Niet zomaar een 

datacenter, het is een van 

de meest duurzame data-

centers van Nederland. 

Het resultaat van een 

intensieve samenwerking 

tussen het ziekenhuis en 

Deerns. UMCG’s Bert 

Nijholt, ICT-projectleider, 

Abel Vedder, senior pro-

jectleider en Mark Visser,  

projectmanager van 

Deerns, blikken terug in 

een vraaggesprek. »

“ Onze verwachtingen 
zijn overtroffen”

UMCG betrekt een van Nederlands meest duurzame datacenters



Voor eindgebruikers is een 
datacenter ver van hun bed 
en iets dat gewoon geregeld 
moet worden.
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Waarvoor gebruikt het UMCG  
een datacenter?

Bert: “Er gaan ontzettend veel data rond in 
een ziekenhuis: data voor de primaire 
zorgprocessen en data voor medewerkers 
en andere gebruikers van ICT. Bij de 
zorgprocessen moet je bijvoorbeeld 
denken aan röntgenfoto’s, elektronische 
Patiënten Dossiers, digitale afspraaksyste-
men, enzovoorts. Al die data moeten 
ergens worden opgeslagen en op elk 
moment kunnen worden opgevraagd. En 
dat gebeurt in het datacenter. Vooral de 
beschikbaarheid van de data is belangrijk, 
voor een ziekenhuis zelfs letterlijk van 
levensbelang. Een intensive care bijvoor-
beeld mag natuurlijk nooit zonder data 
komen te zitten.” 

UMCG heeft al een datacenter op 
zijn campus. Waarom is er een 
nieuwe gebouwd?

Bert: “Eigenlijk kun je het datacenter op de 
campus geen volwaardig datacenter 
noemen, het is meer een opstelplaats voor 
servers. Die heeft zijn wortels in de jaren 
‘70 toen ICT in ziekenhuizen opkwam. Het 
is bij wijze van spreken begonnen met een 
bezemkast, die naarmate de ICT zich 
verder ontwikkelde, steeds is geüpgraded 
en uiteindelijk is geworden tot wat het nu 
is. Maar je snapt dat dit datacenter niet 
voldoet aan de eisen van nu. Als de 
koeling uitvalt bijvoorbeeld moeten we de 
ramen openzetten…”

Abel: “We hebben ook nog een back-up bij 
de RUG (Rijksuniversiteit Groningen, red.). 
Die staat op flinke afstand van onze locatie 
zodat bij een eventuele stroomstoring 
bijvoorbeeld niet beide locaties uitvallen en 
dus altijd data beschikbaar zijn.”

Is er gedacht aan het huren van een 
datacenter?

Bert: “Jazeker. Maar met een eigen 
datacenter lopen we geen enkel risico ten 
aanzien van privacy van patiëntdata en met 
de bedrijfscontinuïteit van de verhuurder. 
Bovendien bleek het voordeliger om zelf 
een datacenter te bouwen dan er een 
lange tijd te huren.” 

Wat waren de belangrijkste eisen 
voor het nieuwe datacenter?

Bert: “Beschikbaarheid van data stond op 
een. We zouden het liefst willen dat onze 
data 100 procent van de tijd beschikbaar is, 
maar dat is praktisch onmogelijk. We 
hebben daarom gekozen voor de op een na 
hoogste mate van beschikbaarheid volgens 
de internationale kwaliteitsnorm voor 
datacenters: TIER III. Dit betekent dat het 
datacenter zo wordt uitgevoerd dat de data 
99,882 procent van de tijd beschikbaar is. 
Daarnaast willen we ook onderhoud kunnen 
doen terwijl het datacenter in bedrijf is. Deze 

Bert Nijholt
ICT-projectleider UMCG

Abel Vedder
senior projectleider UMCG

Mark Visser
projectmanager Deerns

aanvullende eis leidt tot TIER III+.  
In Nederland is geen datacenter met een 
hogere TIER-kwalificatie.”

Abel: “Naast beschikbaarheid waren 
energiezuinigheid en duurzaamheid heel 
belangrijk. Een datacenter verbruikt veel 
energie om de servers te laten draaien en 
om de warmte die de servers afgeven weg 
te koelen. Ons doel was een PUE (Power 
Usage Effectiveness, verhouding tussen de 
energie die het datacenter ingaat en het 
deel van de energie dat wordt gebruikt 
door de servers, red.) van 1,3. Hoe lager 
de PUE hoe energiezuiniger. Daarnaast 
wilden we gebruikmaken van materialen 
die milieuvriendelijk zijn en lang mee gaan. 
Vanzelfsprekend speelden ook de kosten 
een zwaarwegende rol.”
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Hoe is invulling gegeven aan  
deze eisen?

Mark: “We hebben een ontwerp gemaakt 
dat qua beschikbaarheid voldoet aan de 
normen van TIER III. En dat onderhouden 
kan worden terwijl het datacenter in bedrijf 
is. Voor de beschikbaarheid is het van 
belang dat de servers niet zonder stroom 
komen te zitten. Daarom hebben we de 
elektriciteitsvoorziening dubbel uitgevoerd, 
in jargon: redundant gemaakt. Naast 
voeding voor de servers is koeling cruciaal 
voor de beschikbaarheid; de servers geven 
veel warmte af en die moet gekoeld en 
afgevoerd worden. Ook de koelmachines 
zijn redundant: vier koelmachines zijn 
voldoende, maar we hebben er twee in 
reserve. Op die manier kan een van de 
koelmachines uit bedrijf worden gehaald 
voor onderhoud. En is er altijd een back-up 
als een van de machines uitvalt.”

“Aan de wens voor een energiezuinig en 
duurzaam datacenter hebben we op 
meerdere manieren invulling gegeven. 
Allereerst hebben we ons gepatenteerde 
Green Cooling Data Center-concept 
toegepast. Dankzij deze duurzame koelings-
methode zijn er geen energie vretende 
dx-koelers (koelers die net als een koelkast 
werken op basis van directe expansie) nodig 
om de zalen te koelen en maken we gebruik 
van regen water in plaats van drinkwater. 
Daarnaast hebben we een energiezuinig en 
milieuvriendelijk alternatief gevonden voor de 
UPS noodstroom voorziening (niet onder-
breekbare voeding, red.) meestal een accu 
en een noodstroomaggregaat. Tussen de tijd 
dat de netstroomvoorziening uitvalt en het 
noodstroomaggregaat in bedrijf komt, zorgt 
de accu er voor dat de stroomvoorziening 
niet wordt onderbroken. In plaats van accu’s 
heeft UMCG gekozen voor een vliegwiel-
systeem. Omdat dit energiezuiniger en 
milieuvriendelijker is dan accu’s en in 
aanschaf en onderhoud niet veel duurder is.”

Op welke manier zijn de  
gebruikers en eindgebruikers  
in dit proces meegenomen?

Abel: “Eindgebruikers hebben geen directe 
stem gehad in dit project. Onze collega’s 
op kantoor en op de ziekenhuisvloer zitten 
daar ook helemaal niet op te wachten. 

Voor hen is een datacenter ver van hun bed 
en iets dat gewoon geregeld moet worden 
door de mensen die er verstand van 
hebben. En die mensen, onze technische 
collega’s Mans Smit en Stephan Hamm in 
dit geval, weten inderdaad heel goed wat 
de eindgebruiker nodig heeft. Zij, en ook 
wij, hebben heel veel voorwerk gedaan. Zo 
hebben we verschillende commerciële en 
niet-commerciële datacenters bezocht. 
Daarna zijn we op zoek zijn gegaan naar 
samen werkingspartners.”

Bert: “Samen met de expertise die Deerns 
heeft ingebracht hadden we dus voldoen-
de kennis om een datacenter naar ons  
eigen inzicht te bouwen. Weliswaar in 
voortdurend overleg met Deerns, Martini 
architecten en andere partners.”

Renew IT

Deerns is een van de deelnemers van Renew IT. Dit EU-project 
heeft als doel een tool te ontwikkelen waarmee de energiepres-
tatie van technische oplossingen voor datacenters kan worden 
berekend. De tool dient als hulpmiddel voor de datacentersector 
om het energieverbruik van nieuw te bouwen datacenters terug te 
dringen. Meer informatie: http://www.renewit-project.eu

Het datacenter is in januari dit jaar 
opgeleverd. Naar tevredenheid?

Abel: “Het is beter dan verwacht. Mede 
dankzij het Green Cooling Data Center-
con cept van Deerns valt de PUE 
waarschijnlijk veel lager uit dan we 
hadden voorzien. Je kunt dus zeggen dat 
we veel meer uit onze investering halen 
dan we hadden gehoopt.”

Bert: “We moeten nog wel een slag om 
de arm houden want we gaan op 1 juni 
dit jaar in productie. En na een jaar 
kunnen we pas echt conclusies trekken. 
Maar feit blijft dat we heel tevreden zijn. 
En mensen die we rond leiden compli-
menteren ons met het resultaat. Dat geeft 
alvast een goed gevoel.” «
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Gemiddeld staat de brug over het Kanaal van Gent 

naar Terneuzen 23 keer per dag open, met lange 

wachttijden en sluipverkeer als gevolg. Gelukkig is de 

oplossing nabij; eind mei 2015 is de nieuwe Sluiskiltun-

nel geopend voor het verkeer. Deerns is een van de 

partners die heeft gezorgd voor een optimale veiligheid 

van de tunnel.  

VEILIGE VERBINDING 
ONDER DE VAART

Sven Louwers, Business  
developer Infra, Deerns

Sven Louwers (42) werd begin 2015 door 
Deerns aangetrokken om klanten uit de 
markt voor infrastructuur te bedienen. 
Voor zijn aanstelling bij Deerns was Sven 
als consultant en projectmanager onder 
meer betrokken bij de aanleg van de 
IJtunnel, Amsterdam CS en Delft CS.  
Hij heeft ruime ervaring in projecten 
waarbij private en publieke partijen 
betrokken zijn, zowel op het gebied van 
infrastructuur als gebiedsontwikkeling. 
“Een belangrijk deel van mijn inbreng bij 
projecten is het behouden van overzicht. 
Ik ben goed in staat om de vertaalslag van 
beleid naar de realisatie van een project 
te overzien. Daarnaast ben ik creatief, 
gericht op het bieden van oplossingen én 
iemand die zich goed verdiept in de be-
langen van onze klanten.” Sven studeerde 
eind jaren ’90 af als civiel ingenieur aan 
de Universiteit Leiden.    

Deerns ontwerpt samen met CBT (Combinatie BAM-TBI) robuuste 
en duurzame energievoorziening nieuwe Sluiskiltunnel
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1 à 2 seconden, zo lang duurt het in de regel 
voor je ogen gewend zijn aan het licht in een 
Zuid-Europese tunnel. Op de dagen dat de 
zon er ongenadig schijnt, is het vaak alsof je 
een donker gat in rijdt. Hier schijnt de zon 
natuurlijk ook en soms net zo fel als pakweg 
op Sicilië, maar de nieuwe Sluiskiltunnel in 
Nederland heeft een passend antwoord op 
die veranderende lichtintensiteit: een speciale 
lichtmeetinstallatie aan beide ingangen van 
de tunnel. Afhankelijk van de lichtintensiteit 
buiten wordt de verlichtingssterkte in de 
tunnel aangepast. Zo heb je als bestuurder 
nooit het gevoel een donker gat in te rijden.

De lichtmeetinstallatie illustreert goed hoe 
veilig Nederlandse tunnels zijn. En de nieuwe 
Sluiskiltunnel, die onder het Kanaal van Gent 
naar Terneuzen ligt, is een van de veiligste 
tunnels van ons land. Daarvoor telt het 
tunnelcomplex maar liefst 54 installaties met 
technologie voor verlichting, signalering, 
communicatie, het blussen van (mogelijke) 
branden, de afzuiging van rookontwikkeling 

en het omroepen van berichten voor 
bestuurders. 

De provincie Zeeland gunde de opdracht voor 
de aanleg van de tunnel aan de combinatie 
BAM (BAM Civiel – Wayss & Freytag 
Ingenieurbau) en TBI (Croon Elektrotechniek 
– Mobilis). Croon stelde Deerns aan als 
partner in het engineeringsteam van de 
tunnelsystemen en de bijbehorende 
gebouwen. Deerns was onder meer lead 
engineer van de energievoorziening en de 
communicatiesystemen en tekende voor het 
ontwerp van de brandmeldings-, blus- en 
ontruimingsinstallaties. Daarnaast stelde 
Deerns voor de twee dienstgebouwen van de 
tunnel het volledige Fire Safety Concept op.

Juiste technische invulling
Hans Nuhn, projectmanager van Croon 
Elektrotechniek (onderdeel van TBI), over de 
keuze voor Deerns: “We zochten naar een 
juiste technische invulling van ons concept. 
De collega’s van Deerns hebben zich daarin 

tot op de dag van vandaag capabel getoond. 
Vrijwel het gehele basisontwerp en alles wat 
we met elkaar in het voortraject hebben 
afgesproken is gehandhaafd.”

Nuhn is vooral te spreken over de coöpera-
tieve houding binnen het ontwerpteam, dat 
vanzelfsprekend bestond uit meerdere 
partijen. “Er is altijd transparant en open 
gecommuniceerd met elkaar en iedereen was 
bereid om wat te geven en te nemen als dat 
nodig was. Om elkaar zogezegd wat te 
‘gunnen’. We hebben steeds het gezamenlijke 
belang nagestreefd, dat werkte heel prettig.”

De geboorde tunnel telt twee buizen van 
1.145 meter lengte. Elke buis heeft twee 
rijstroken, waarvan het diepste deel ruim 33 
meter beneden NAP ligt. Alle technologie is 
inmiddels uitvoerig getest en werkt feilloos. 
Daarmee staan de lichten voor de nieuwe, 
veilige verbinding onder de vaart op groen. 
De officiële opening van de tunnel vond plaats 
op 19 mei door Koning Willem-Alexander.

Projectmanager  
Hans Nuhn van Croon 
Elektrotechniek (links) 
in gesprek met  
business developer 
Sven Louwers van 
Deerns (rechts)

VEILIGE VERBINDING 
ONDER DE VAART



Duurzaam 
icoon 

www.deerns.nl

Mecanoo architecten en Deerns werken samen aan het nieuwe Hilton Amsterdam Airport 
Schiphol; een duurzaam gebouw met een iconische uitstraling aan de toegangsweg naar  
de luchthaven. 

Het hotel krijgt 433 kamers, 23 vergaderkamers en een ballroom voor 600 personen.  
Een indrukwekkend atrium van 42 meter hoog met een glazen plafond vormt het hart van  
het hotel. De opening staat gepland voor het 4e kwartaal 2015.

...brengt ideeën tot leven


