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BREEAM CASE STUDY LOGISTIEK CENTRUM ‘GEEL’ A.S. WATSON TE HETEREN * 
 

 

 

Projectbeschrijving 
 
Voor de dagelijkse bevoorrading van de meer dan 1.150 winkels van Kruidvat, Trekpleister en 
Prijsmepper in de Benelux is een goede logistiek onmisbaar. Het bestaande distributiecentrum in 
Heteren behoort tot de modernste ter wereld. Dagelijks zijn in dit distributiecentrum, afhankelijk van 
de drukte en het seizoen, tussen de 500 en 800 medewerkers actief. Het distributiecentrum in 
Heteren is maar liefst 68.000 m2 groot.  
 
Aanvullend op dit bestaande distributiecentrum heeft Kuijpers Bouw Heteren in opdracht van   
A.S. Watson Health & Beauty Benelux een nieuw distributie centrum ‘Geel’ op een belendend 
perceel aan de Muskushouwsestraat gebouwd. Dit distributie centrum (ca. 8.200 m2)wordt door 
A.S. Watson Health & Beauty Benelux voornamelijk gebruikt voor opslag en distributie van 
drogisterijgoederen, afhandeling van retourstromen en het persen van restafval uit de winkelfilialen 
tot handzame pakketten door middel van een balenpers. 
 
Het ontwerp past goed in de omgeving. Bij binnenkomst via de N837 van Heteren is sprake van 
een dynamiek met het bestaande oranje Kruidvatgebouw aan de overzijde van de N837. Mede 
door het bescheiden ontwerp heeft het nieuwe logistiek centrum een aantrekkelijke duurzame en 
eigentijdse uitstraling gekregen met de in het oog springende “groenhappers” op de noordzijde.  
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Gebouwgegevens 
 
Locatie Industrieterrein Poort van Midden Gelderland Zuid, 

Muskushouwsestraat 13 te Heteren 
Bruto vloer oppervlak 
 
 
 
Gebruiksoppervlak (GBO) 

Totaal 8.275 m2 
- begane grond 7.900 m2 
- mezzanine 375 m2 
 
Totaal 8.145 m2 GBO 
- functie industrie 7.720 m2 GBO (bgg) 
- functie overig 94 m2 GBO (bgg) 
- functie overig 232 m2 GBO (mezzanine) 
- functie bijeenkomst 48 m2 GBO (mezzanine) 
- functie kantoor 51 m2 GBO (mezzanine)  

 
Verkeersruimten  3.165 m2 
 
Opslag 3.988 m2 
 
Overig incl. balenpersen 558 m2 
 

 
Totaal oppervlak terrein-locatie Circa 1,4 ha 
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Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw. 
Het was een uitdaging de duurzaamheids- en Breeam 4* ambitie te vertalen naar concrete 
ontwerpbeslissingen. Voorwaarde was een duidelijke meerwaarde voor mens- en milieu ten 
opzichte van het programma van eisen. 
 
In overleg met een ecoloog zijn maatregelen uitgevoerd om de planten en dieren, als 
medegebruiker van het plangebied, te beschermen. Zo zijn op de noordzijde van het gebouw 
“groenhappers” gepositioneerd. Deze zijn vertikaal bekleed met mossedum planten. Deze worden 
door middel van een computergestuurd systeem beregend waarbij minimale irrigatie benodigd is 
vanwege de keuze voor het mossedum. In deze groenhappers zijn nestkastjes gemonteerd voor 
de gierzwaluwen.  
 
Aan de oostzijde is een paddenpoel aangelegd. Dit is een kleine poel die plaatselijk minimaal één 
meter diep is en waar de omstandigheden geschikt zijn voor de voortplanting van kikkers, padden 
en salamanders. Ook voor sommige andere dieren, zoals libellen, zijn poel en omgeving een 
geschikte leefomgeving.  
 
Tegen de fietsenstelling staat een insectenhotel. Het is een wand opgebouwd uit gestapelde 
houtblokken. Deze speciaal geconstrueerde insectenschuilplaats dient hier zowel een ecologisch 
als een milieueducatief doel. Insectenhotels zijn er meestal op gericht insecten te laten 
overwinteren. Hiervan maken met name lieveheersbeestjes en vlinders gebruik, naast solitaire 
bijen en solitaire wespen. 
 
Aan beide zijden van het gebouw en aan de achterzijde van het gebouw is een (open) verharding 
aangebracht bestaand uit grasbetonstenen, opgevuld met teelaarde en ingezaaid met graszaad. 
Van enige afstand geeft dit een groene uitstraling. Middels deze stenen vindt infiltratie van het 
regenwater in de ondergrond plaats. 
De rechterzijde (oostzijde) van het pand is ingezaaid met graszaad. De restrictiezone aan de 
achterkant (noordzijde) is ingezaaid met een mengsel van top 50 vlinderplanten. Verder zijn 
plaatselijk bodembedekkers geplant alsmede enkele bomen. 
 
In de bouwmethode is zoveel als mogelijk prefab toegepast en ook deels in de eigen 
werkplaatslocatie van Kuijpers Bouw Heteren uitgevoerd. Hierdoor is een afvalreductie en ook 
minder luchtvervuiling door fijnstof bereikt vanwege ontbrekende, minimale zaag-
/boorwerkzaamheden op de bouwlocatie. In deze werkplaats is een stofafzuiginstallatie. 
 

Voor de uiteindelijke Breeam-score is de ambitie exemplary performance punten te behalen die 
staan voor een uitzonderlijke prestatie. 
 
Water en energieverbruik  
Verwacht gebouwgebonden energieverbruik in kWh/m2 BVO  :     37 kWh 
Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m2 BVO  :     45 kWh 
Verwachte opwekking duurzame energie (PV-systeem)   :     100 kWh / m2 BVO 
Verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar     :     3,75 m3 / pp / jaar 
 
Maatregelen tijdens het bouwproces ter reductie van impact op het milieu. 
Toepassing van een prefab bouwsysteem waardoor fijnstof-uitstoot ten gevolge van boor- en 
zaagwerkzaamheden is geminimaliseerd. 
 
Zaag- en boorwerkzaamheden zijn maximaal op de werkplaats van Kuijpers Bouw Heteren 
uitgevoerd. Enkele voorbeelden zijn de prefabricage van stelkozijnen voor de alumiumkozijnen en 
een houten balie die in onze werkplaats is gemaakt en in delen is aangevoerd naar het project en 
aldaar is geassembleerd. Onze machinale is op een stof-afzuigsysteem aangesloten. 
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Een strikte milieustraat met vaste afvalstromen. Restafval is daardoor tot een minimum (slechts 
160 kg) beperkt. Alle afgevoerde afvalmateriaal is in gescheiden stromen door ons 
afvalverwerkingsbedrijf doorgezet ter hergebruik of recycling door gecertificeerde bedrijven. 
Tijdens de bouw is regelmatig beoordeeld waar besparingen c.q. optimalisaties in afvalverwerking 
mogelijk waren. Zo is bijvoorbeeld in grote containers verzameld en afgevoerd waardoor minder 
CO2 uitstoot tgv transport en is ook de afval van het ketenpark gescheiden ingezameld. Onze 
afvalverwerker heeft halverwege de bouwactiviteiten, met alle aanwezige 
bouwplaatsmedewerkers, een toolbox afvalscheiding gehouden. 
 
Vrachtwagens en machines zijn op een vaste plaats schoongespoeld. Afkomend vuil is netjes 
verzameld en in de juiste container afgevoerd.  
 
Er is gewerkt met een nagenoeg gesloten grondbalans. Grond uitkomend uit de ontgraving voor 
wegen en parkeerterrein is gebruikt voor de ‘terp’ onder het gebouw.  
 
Rondom het gebouw is een verharde puinbaan gestort waardoor er minder sprake was van 
stofvorming. 
 
In de aanloop naar het project is Kuijpers Bouw Heteren op 13 oktober 2015 FSC® –COC 
gecertificeerd. Dat betekent dat wij kunnen garanderen dat alle hout dat is verwerkt en 
achtergebleven is in dit project is ingekocht bij FSC®-gecertificeerde bedrijven en is voorzien van 
een duurzaamheidslabel FSC®.  

 
Duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied. 
Het beleidsdocument ‘Goed doen – Beter leven’ van A.S. Watson in het kader van MVO kent vier 
pijlers, waarvan er twee nadrukkelijk zijn benoemd bij de tender van deze opdracht. Deze pijlers 
zijn: arbeidsmarkt en duurzaamheid. 
 
De balie die op de begane grond is geplaatst is prefab gerealiseerd door twee medewerkers met 
een SROI-achtergrond.  
 
Er zijn twee oplaadpunten voor elektrische auto’s en twee oplaadpunten voor elektrische fietsen / 
scooters voor eigen gebruik medewerkers van A.S. Watson. 
 
Laden en lossen aan de docklevellers van het gebouw waardoor geen zichtvervuilende opslag aan 
de buitenzijde komt. 
 
Er zijn waterbesparende toiletten geïnstalleerd. 
 
Het gehele dak van het nieuwe gebouw is voorzien van zonnepanelen.  
 

Ambities en planvorming. 
A.S. Watson: 
Om verantwoord om te gaan met het milieu nemen we veel initiatieven, zoals het terugbrengen 
van het energie- en waterverbruik in onze winkels, bij logistiek en op onze hoofdkantoren. Bewust 
en verantwoord omgaan met materialen is daarvan een voorbeeld. Ook werken we aan duurzaam 
transport. Met een optimale beladingsgraad en vrachtwagens die op duurzame brandstof rijden, 
verminderen we de CO2-uitstoot. 
 
A.S. Watson heeft voor het project een duurzaamheidsambitie uitgesproken. Het distributiecentrum 
en de terreininrichting dienen te voldoen aan de eisen gesteld door de Dutch Green Building 
Council voor het verkrijgen van een 4-sterren BREEAM-NL Nieuwbouw ontwerp- en 
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oplevercertificaat. Het Breeam keurmerk is voor AS Watson een goede manier om op 
internationaal het duurzaamheidsniveau van het gebouw te kenmerken. 
 
Kuijpers Bouw Heteren: 
Kuijpers Bouw Heteren beoogt een efficiënt functionerende organisatie te zijn waarin de klant 
centraal staat en continu wordt gestreefd naar verbetering. In het bedrijfsbeleid en 
projectuitvoering heeft Kuijpers de ambitie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en 
Duurzaam Bouwen op de juiste wijzen toe te passen. Bovenstaande is samengevat in het motto 
“Bewust Lean Stijlvol Bouwkundig”. Een motto dat zowel intern als extern naar klanten en 
leveranciers wordt uitgedragen. 
 
Kuijpers Bouw Heteren is FSC® gecertificieerd en het milieumanagementsysteem is NEN-EN-ISO 
14001 gecertificeerd. 
 
Voor Kuijpers Bouw Heteren is het Breeam keurmerk in eerste instantie een ‘opgelegde’ maar in 
tweede instantie een goede manier om de huidige competentie van het bedrijf uit te dragen. Door 
de uitwerking van alle credits heeft ons bedrijf zich verder kunnen ontwikkelen en innoveren op 
gebied van duurzaamheid van gebouwen en installaties. 
 

Technische oplossingen 
• Overal in het gebouw is ledverlichting met aanwezigheidssignalering (muv enkele 

kantoorruimtes) aangebracht.  

• De basisconstructie bestaat uit een staalskelet met een uitgekiende maatvoering, 
afgestemd op de stellingen waardoor het materiaalgebruik laag wordt gehouden.  

• De inbouw van het gebouw is gescheiden van de draagconstructie gebouwd. 
Installatiecomponenten (muv W-leidingen) zijn niet in het casco, gevel of dak ingestort of 
definitief gefixeerd. Daardoor is sprake van indelingsflexibiliteit: 
Alle verblijfsruimtes zijn voorzien van niet-dragende binnenwanden, zodat deze relatief 
eenvoudig te vergroten zijn. 
In vergrote en verkleinde situatie voldoen de verblijfsruimten aan de minimumeisen volgens  
Het Bouwbesluit (zoals daglichttoetreding, brandveiligheid, ventilatie, en geluid). 

 

Proces en organisaties 
Het proces om te komen tot een Breeam excellent certificering was inspirerend en bedrijfsbreed 
leerzaam. Het is een uitdaging om alle disciplines complementair samen te laten werken en 
mensen aan te spreken op hun talenten. Voor zowel A.S. Watson als Kuijpers Bouw Heteren is dit 
het eerste project dat Uav-gc als ook Breeam aspecten kent. Een complex proces dat gekenmerkt 
werd door de rode draad: doe wat je zegt en zeg wat je doet èn maak het aantoonbaar. 
 

Het projectteam 
Omschrijving Naam Plaats 
Opdrachtgever A.S. Watson B.V. Renswoude / Heteren 
Bouwregisseur Kuijpers Bouw Heteren B.V. Heteren 
Architect Sander van der Wel Utrecht 
Adviseur Bouwproces ABC Nova Nieuwegein 
Breaam expert ABC Nova Amsterdam 
Veiligheid   Aboma Ede 
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Breeam-NL credits 
Start ontwerpfase  : VO maart 2014 / DO november 2014 
Start bouwvoorbereiding : medio november 2014 
Start bouw   : Vanwege stagnatie vergunningtraject november 2015 
Oplevering   : 24 mei 2016 
In gebruik name  : 25 mei 2016 
Toegepaste richtlijn  :  BRL-2011 V1.0 
Ontwerpcertificaat  : Excellent Score 75,88% 
Oplevercertificaat  : Excellent 
Score    : nog niet bekend 

 
Tips voor volgend project 
• De energiemonitor (slimme meter) als vast onderdeel voor ieder project, bij de 

bouwaansluiting, installeren. 
 

Presentatie 
• Deze case-study is tijdens de bouwactiviteiten gepresenteerd op de website van Kuijpers Bouw 

Heteren. Na afronding van het project is een update geplaatst. 
 

• Op 29 oktober 2014 heeft AS Watson een Buurtpresentatie (12.00 – 13.30 uur) op Kruidvat 
‘Rood’ georganiseerd voor alle buren van de toekomstige locatie alsmede Dorpsraad Heteren. 

 

• Tijdens de bouw zijn de energieprestatiecijfers (kWH + CO2 uitstoot + m3 waterverbruik) 
gepresenteerd in de schaftkeet en ook in de vergaderkeet. Iedere vier weken zijn deze 
gegevens geupdated. Ook de afvalcijfers zijn gepubliceerd op dit overzicht. 

 

• Tijdens de bouw zijn op locatie rood foto’s opgenomen in de slideshow voor de werknemers. 
 

• Op 18 maart 2016 hebben de medewerkers van “fust” (de toekomstige gebruikers van het 
gebouw) in twee ploegen een bezoek gebracht aan het pand in aanbouw.  

 

• Op 20 april 2016 heeft het managementteam van AS Watson een bezoek gebracht aan het 
nieuwe pand. 

 
Webadres met informatie over voortgang ontwerp- en bouwproces: www.kuijpersbouwheteren.nl 


