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Duurzame renovatie
DHV hoofdkantoor

Uitgangspunten, maatregelen en resultaten

Altijd een oplossing verder

DHV brengt bij de renovatie van het eigen hoofdkantoor in Amersfoort het energielabel van
G naar A. Dat is bijzonder voor een gebouw van 40 jaar oud. Om een groot kantoorgebouw
uit bouwjaar 1970 op energieprestaties te brengen die vergelijkbaar zijn met de huidige
nieuwbouw, is een innovatieve aanpak nodig.
Uitgangspunten

Deze duurzame renovatie begon met een aantal spijkerharde
uitgangspunten:
• Realiseer een forse energiebesparing,
• Behoud de grote tevredenheid onder de gebruikers,
• Voldoe aan de huidige eisen ten aanzien van brandveiligheid
en beheersbaarheid,
• Laat de gebruikskosten van het gebouw niet stijgen,
• De levensduur en de functie van het gebouw zijn bepalend
voor het ontwerp,
• Stem energiebesparende maatregelen en duurzame
energiebronnen af op het beheer van het gebouw,
• Kies voor materialen die het milieu zo min mogelijk belasten
en let hierbij ook op de gebruik- en afvalfase.

Op basis van deze uitgangspunten werd een integraal team
van DHV specialisten geïnspireerd om met het budget van een
reguliere renovatie, een duurzame renovatie te realiseren. Juist
door de integrale aanpak komt er een duurzamer ontwerp op
tafel. De virtuele scheidslijn tussen ontwerp- en exploitatiefase
verdwijnt. De verbetering van de gebouwschil en installaties
worden direct met elkaar in verband gebracht en dat levert weer
meer energiebesparing op tijdens de exploitatiefase.

Maatregelen

Het integrale ontwerp omvat een breed pakket aan maatregelen,
die samen een duurzaam kantoorgebouw opleveren.
• De volledig nieuwe glazen gevel, voorzien van HR++ glas, combineert betere daglichttoetreding met zongestuurde lichtwering; dit levert energiebesparing en extra comfort op.
• Het grote dak wordt extra geïsoleerd en afgewerkt met lichte
kleur dakbedekking; naast meer comfort en energiebesparing
voor verwarming resulteert dit ook in minder opwarming in de
zomer en dus energiebesparing voor koeling;
• De verlichting is voorzien van aanwezigheidsdetectie en daglichtschakeling en is dus energiebesparend;
• Intelligente en energiezuinige klimaatinstallaties met laag
temperatuur verwarming en hoog temperatuur koeling winnen warmte en vocht terug uit ventilatielucht voor hergebruik;
• Hergebruik en toepassing van milieuvriendelijke materialen
zorgt voor minder belasting op milieu en omgeving;
• Innovatieve brandcompartimentering met watermistschermen
zorgt voor optimale mogelijkheden voor beheersing van brand.
Het bijzondere kantoorpand van DHV was het eerste met een
open karakter in de vorm van een grote kantoortuin. Het open
karakter van het pand blijft met deze dynamische brandcompartimentering geheel behouden.

Resultaten

Het integrale ontwerp met de toepassing van een breed pakket aan maatregelen levert klinkende resultaten op. Door het
energielabel op deze manier van G naar A te brengen, bespaart
DHV € 100.000,- op jaarbasis aan energiekosten. De jaarlijkse
gebruikskosten van het gebouw stijgen niet. Met deze renovatie
is het kantoor op een energieprestatieniveau vergelijkbaar met
de huidige eisen voor nieuwbouw gekomen. De investering voor
nieuwbouw zou echter vier keer zo hoog zijn geweest.
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De duurzame renovatie van het DHV hoofdkantoor levert het
bewijs: renovatie van een oud gebouw kan met regulier budget
gelijktijdig comfortverhoging én energiebesparing opleveren.
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