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PROJECT 
 

 

 

Met meer dan dertig jaar ervaring loopt de Nieuwenhuijse Groep binnen de automotive markt 
voorop in het IJsseldal, Salland, Vechtdal, Zwarte Waterland en Steenwijkerland. 
Dit wordt gerealiseerd door vestigingen in Zutphen, Deventer, Apeldoorn, Heerde, Zwolle en Meppel. 
Dankzij de focus op menselijke waarden onderscheidt de Nieuwenhuijse familie zich in de 
autosector. 
Het is onze missie om producten te leveren die mensen op een veilige en betrouwbare manier van A 
naar B brengen. 
Wij doen dit iedere dag met professionals die alles in het werk stellen om de behoeften van onze 
klanten te kennen, te beantwoorden en in te vullen. 
Onze hoge klanttevredenheid is bepalend voor ons succes en wordt gedreven door uitstekende 
service. 

 
Om dagelijks met onze missie bezig te zijn volgen we een strategie die op drie pijlers is gebaseerd: 
aandacht, versterken en groei. 
Aandacht voor onze klanten, voor onze 150 personeelsleden, voor onze 6 vestigingen, aan onze hoge 
servicegraad en aan onze hoge betrouwbaarheid. 
Alle punten van aandacht zo optimaal mogelijk uitvoeren versterkt de Nieuwenhuijse naam en ons 
Volvo dealerschap. 
Groei wordt gerealiseerd binnen alle facetten van onze onderneming, van kwalitatieve groei van ons 
personeel tot kwantitatieve groei van ons klantenbestand en van maatschappelijk ondernemen tot 
milieuvriendelijk uitvoeren. 

 

De huidige vestiging in Zwolle zal in november 2018 verhuizen van de Ceintuurbaan naar een 
nieuwbouwpand op industrieterrein Hessenpoort in Zwolle. 
Deze locatie biedt Volvo Nieuwenhuijse alle gewenste antwoorden op de vragen of wat we doen 
efficiënter, klantvriendelijker, milieuvriendelijker en sneller kan. 
In het nieuwe pand maken wij gebruik van de allernieuwste en meest moderne technologieën die 
energieneutraal werken en goed zijn voor mens en milieu. 
Het nieuwe gebouw bestaat een grote werkplaats, een ruime showroom, diverse kantoor- en 
werkplekken en een groot eigen terrein met ruime parkeergelegenheden. 
Volvo Nieuwenhuijse heeft de ambitie uitgesproken het project zeer duurzaam te willen 
ontwikkelen. 
Volvo Nieuwenhuijse wil dit laten waarderen met een BREEAM-NL label (keurmerk voor duurzame 
gebouwen) waarbij de doelstelling is om het niveau Excellent te behalen middels een totaalscore 
van 72,09%. 

 

Indien u geïnteresseerd bent in de beweegredenen, de keuzes, de werkzaamheden en de 
eindresultaten kunt u contact opnemen met Volvo Nieuwenhuijse Zwolle (038-4558888). 
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NIEUWBOUW 

 

 

 

Het nieuwe pand wordt gerealiseerd op perceel Kleefstraat 1 te Zwolle, ligging op industrieterrein 
Hessenpoort. 
Deze locatie is zeer goed te bereiken met zowel eigen als openbaar vervoer. 
De nieuwbouw ligt op een prominente plek pal langs de snelweg A28 en is makkelijk bereikbaar via 
afslag 21 Ommen (zie afbeelding 1). 
De afstand tussen het huidige pand aan de Ceintuurbaan en de nieuwe vestiging bedraagt 6 
kilometer waardoor er weinig veranderd in de reistijd en bereikbaarheid voor zowel klanten als 
personeel. 

 

Afbeelding 1 
 
 
 

Het kavel heeft 4 onevenredige zijden en is als volgt benut (zie afbeelding 2): 
▪ Kavel oppervlak 0,9 ha (9.000 m2) 
▪ Bebouwd oppervlak 2.110 m2 
▪ Bruto vloeroppervlak 2.456 m2 
▪ Bestrating 5.433 m2 
▪ Beplanting 190 m2 
▪ Gras 1.245 m2 
▪ Grote toegangsweg: 1 (A28) 
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Het hele terrein kan gesloten worden maar behoudt zijn open en klantvriendelijke karakter (zie 
afbeelding 2). 

▪ Aan de noordwestzijde door middel van een schanskorf en een waterpartij 
▪ Aan de zuidwest-, zuidoost- en noordoostzijde door middel van een grasstrook 

 

 

Afbeelding 2 
 
 
 

Het overgrote deel van het terrein zal bestraat worden in verband met de functionaliteit van de 
kavel, bijv. occasions, demo-auto’s, parkeerplaatsen en opstelplaatsen. 
Aan parkeerplaatsen worden gerealiseerd (zie afbeelding 3): 

▪ Parkeren klanten en personeel  24 parkeerplaatsen 
▪ Occasions en demo-auto’s  135 parkeerplaatsen 
▪ Totaal  159 parkeerplaatsen 

 
Er kunnen twee toegangen om het pand te betreden gebruikt worden (zie afbeelding 3): 

▪ Hoofdentree voor klanten en gasten 
▪ Entree voor personeel, leveringen en derden 
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Afbeelding 3 

 
 
 

Het ontwerp van het gebouw is zo flexibel mogelijk waardoor eventuele aanpasbaarheid in de 
toekomst geen probleem op zal leveren. 
Keuzes die hiervoor gemaakt zijn: 

▪ Grote vrij liggende overspanningen in zowel de showroom als de werkplaats 
▪ Voor het indelen van ruimten wordt gebruik gemaakt van systeemwanden die makkelijk aan 

te passen zijn 
▪ Alle ruimtes zijn hoog zodat leidingen boven systeemplafonds weggewerkt zijn 
▪ De indeling van alle noodzakelijke installaties is zo gedaan dat een splitsing zonder 

ingrijpende gebeurtenissen mogelijk is 
 

De showroom én de werkplaats kenmerken zich door grote vliesgevels waardoor veel daglicht de 
kans krijgt het pand te verlichten en te verwarmen (zie afbeelding 4). 
Door veel glas toe te passen ontstaat er een transparant en overzichtelijk geheel. 
Dagelijks zullen er in het pand ongeveer 30 medewerkers aanwezig en werkzaam zijn. 

 
In het ontwerp van het gebouw is gekozen om het op te delen in twee gedeelten: 

▪ Showroom en overige functies 
▪ Werkplaats 
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Showroom 
Het belangrijkste uitgangspunt van de showroom is overzichtelijkheid en klantvriendelijkheid 
geweest. 
Vanaf de receptie dient er goede zicht te zijn op binnenkomende gasten. 
Verkopers hebben eveneens goed zicht op binnenkomende dan wel wachtende gasten. 
Door veel gebruik te maken van glas is er een transparante ruimte gecreëerd. 

 

Werkplaats 
Bij de indeling van het pand en de werkplaats is veel aandacht geschonken aan het indelen 
van de werkplaats. 
Deze is zo ingericht dat álle werkplekken (bruggen) individueel kunnen werken. 
Het grote voordeel hiervan is dat, als niet alle werkplekken in gebruik zijn, er rekening 
gehouden kan worden met besparende mogelijkheden als elektriciteit en verlichting. 

 

Afbeelding 4 
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GEBOUWINFORMATIE 

 

 

 

Betrokken partijen 
 

Opdrachtgever Volvo Nieuwenhuijse Zwolle 
Architect VBJ architectuur en bouwmanagement BV Rhenen 
Constructeur VBJ ingenieursbureau Rhenen 
Bouwmanagement Montage Ontwikkeling BV Nieuwleusen 
Adviseur installaties Van Dorp Installaties Deventer 
BREEAM adviseur Linneman Bouw en Advies Geesteren 
Fiscaal adviseur Kroese Wevers Oldenzaal 

 
Projectinformatie 

 

BREEAM-ambitie  Excellent 
BREEAM-score  72,06% (doelstelling) 
Functie  industriefunctie en kantoorfunctie 
Kavelgrootte  0,9 ha   (9.000 m2 Terreinoppervlak 
Terreinopp. bebouwd  0,211 ha  (2.110 m2)  
Bruto vloeroppervlakte  2.423 m2  (2.110 m2 beg. gr. + 313 m2 verd.) 
Industriefunctie  2.423 m2, waarvan: 
Verkeersruimte  72 m2 
Opslagruimte  210 m2  

 
Vloeroppervlakken naar functie en hun oppervlakte 
 
Werkplaats 651,5 m2 
Showroom 967 m2 
Kantoren 215 m2 
 
Verlichting Ledverlichting 
Bouwtijd maart 2018 t/m november 2018 
Investering € 3.000.000 (geschat) 

 
Bestek 

 
Bestek 1702 – B. 
Op dit bestek rust het STABU keurmerk onder licentienummer 99.16.01.E. 
Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave 2017-1
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INNOVATIEVE NIEUWBOUW 

 

 

 

De nieuwbouw wordt gerealiseerd in staalbouw. 
Naast efficiënt bouwen en afvalvermindering door deze schone bouwmethodiek (groot aandeel 
prefab bouwdelen) vindt er scheiding van afval plaats. 

 
Een werkplan zorgt voor ervoor de milieu-impact van de bouwplaats verder te beperken. 
Voorbeelden van beoogde doelen zijn beperking van waterverbruik, minimaliseren lucht en 
grondwatervervuiling. 

 
Ook is er in de planvorming rekening gehouden met implicaties van het project voor de ecologie van 
het plangebied. 

 
De nieuwbouw kent de volgende noemenswaardige duurzame ontwerpmaatregelen 

▪ Energiezuinige Ledverlichting 
▪ Hoge isolatiewaarden dak en gevels voor minimaal energieverlies 
▪ Waterbesparende maatregelen: toiletten max. 6 liter per spoelbeurt, kranen max. 

6 liter per minuut 
▪ Bemeting van afzonderlijke energie- en waterstromen 
▪ Maatregelen t.b.v. het duurzame medegebruik van de locatie voor vogels en insecten in de 

vorm van nestkasten, een insectenhotel, takkenrillen en specifieke beplanting 
 

Verwacht energieverbruik in MJ/m2 BVO 
▪ 270 MJ/m2 voor de gebouw gebonden installaties 

 

Verwacht gebruik van fossiele brandstoffen in kWh/m2 BVO 
▪ De uitbreiding heeft geen gasaansluiting 

 
Verwacht gebruik van duurzame energiebronnen in kWh/m2 BVO 

▪ Opwekking van duurzame energie op locatie wordt nog overwogen 
 

Verwacht waterverbruik in m3/jaar 
▪ Persoonsgebonden waterverbruik: 4,6 m3 per persoon per jaar 

 

Energieprestatie 
▪ De beoogde BREEAM-score voor energie-efficiëntie bedraagt 15 punten. 

Dit betekend dat in de nieuwbouw ten opzichte van de van toepassing zijnde EPC een 
verbetering van 100% of meer wordt gerealiseerd. 

 
Dak- en gevelisolatie 
In het ontwerp zijn voor de vloeren, gevels en daken hoge isolatiewaarden voorzien: 

▪ Vloeren begane grond RC 3,5 m2K/W 
▪ Buitengevels RC 4,5 m2K/W 
▪ Daken RC 6,0 m2K/W 
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Installaties 
Het pand is voorzien van de volgende isolaties: 

▪ ZLTV vloerverwarming/koeling in het gehele pand, incl. werkplaats 
▪ WKO warmtepompsysteem voor het verwarmen en koelen 
▪ LED verlichting, vermogen ≤8W/m2 
▪ DALI dimbare verlichting showroom voor avond en nachtsituatie 
▪ Aanwezigheidsdetectie in wisselend bezette ruimtes 
▪ Veegpuls lokaal schakelbare verlichting bij verlaten pand 
▪ Terreinverlichting LED in 3 zones geschakeld op twilight sensor en klok 
▪ Daglichtafhankelijke regeling op LED armaturen, raamzone in de werkplaats 
▪ Balansventilatie voorzien van HR WTW t.b.v. de werkplaats 
▪ Balansventilatie voorzien van Warmtewiel met vochtrecuperatie t.b.v. showroom en 

kantoren 
▪ Automatische spui/nachtventilatie werkplaats en showroom 
▪ Regenwateropvang en grijswatercircuit t.b.v. toiletten 
▪ Toepassen van PV panelen 

 
Bouwkundigheid 
Naast de toepassing van diverse duurzame installatietechnische oplossingen zijn er duurzame 
bouwkundige (incl. afbouw) voorzieningen getroffen: 

▪ Het toepassen van beton met betongranulaat 
▪ Duurzame bestrating 
▪ Hout en plaatmateriaal zijn FSC/PEFC gecertificeerd 
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GEBOUWPRESTATIES 

 

 

 

Energieverbruik 
▪ Totaal geprognotiseerd energieverbruik verwarming/koeling 16.425 kWh/3.270 m2 = 5 

kWh/m2 BVO. 
 

Fossiele brandstoffen verbruik 
▪ 0 kWh/m2 BVO (de klimaatinstallaties zijn all-electric en het pand is energieneutraal) 

 

Hernieuwbare energiebronnen verbruik 
▪ Totaal geprognotiseerd energieverbruik zelf opgewekte elektra-energie = 5 kWh/m2 BVO 

 

Verbruik water per persoon 
▪ Geprognotiseerd waterverbruik personen = 5,5m3/persoon/jaar x 30 personen = 165 

m3/jaar. 
 

Verbruik water bezoekers 
▪ Geprognotiseerd waterverbruik bezoekers = 50 toiletbezoeken per dag = 75m3/jaar 

 

Verbruik grijs watercircuit 
▪ Geprognotiseerd waterverbruik vanuit regenwater hergebruik = ca. 400m3 (75% van 

totaalverbruik: 540m3) 
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BREEAM-NL ASPECTEN 

 

 

 

Door middel van maatregelen op 9 hoofdstukken binnen de BREEAM-NL systematiek, wordt 
gestreefd naar een BREEAM waardering ‘Excellent’. 
Deze score wordt behaald door punten te behalen binnen deze 9 rubrieken van BREEAM. 
De totaalscore moet daarvoor minimaal 70% zijn. 
Dit doel wordt behaald door het nieuwbouw gedeelte te laten voldoen aan de crediteisen alsook uit 
de BRL2014. 
Voor het behalen van een BREEAM certificering is Linneman Bouw en Advies ingeschakeld om als 
‘BREEAM expert’ extern namens Volvo Nieuwenhuijse het proces te adviseren, te sturen en te 
begeleiden. 
Linneman Bouw en Advies stuurt en coördineert de totstandkoming van de uiteindelijke 
bewijsvoering, op basis van bewijslast die door alle betrokken partijen wordt aangedragen. 
Daardoor kunnen sneller nut en noodzaak samen met Volvo Nieuwenhuijse gescheiden worden. 
Ruime ervaring met quick scans levert zeer betrouwbare inzichten op. 
De kosten en batenanalyse van zowel interne als externe kosten wordt steeds eerder in het proces 
ingezet en de nauwkeurigheid daarvan stijgt. 
Middels vergroening door het behalen van het ‘Excellent’ BREEAM certificaat heeft Linneman Bouw 
en Advies bijgedragen aan een hogere marktwaarde voor het gerealiseerde vastgoed. 
Uiteraard heeft de opgedane kennis over BREEAM ook voor overige partijen in het bouwproces een 
onderscheidende waarde. 

 
Het gebruiken van de BREEAM-NL methodiek levert de Nieuwenhuijse Groep een aantal belangrijke 
toekomstgerichte voordelen op: 

▪ Lage energiekosten en exploitatiekosten 
▪ Verbeterd comfort en klimaat 
▪ Optimaal gebouwbeheer door uitgebreide bemeting en besturing 
▪ Betere procesbewaking en controle tijdens de bouw 
▪ Versterking van het imago van Volvo Nieuwenhuijse 
▪ Huisvesting passend bij haar duurzaamheidsambitie 
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TIPS VOOR EEN VOLGEND PROJECT 

 

 

 

Op basis van ervaringen uit dit en voorgaande projecten, vinden wij de volgende aandachtspunten 
van belang voor een perfect BREEAM-traject: 

▪ BREEAM zo vroeg mogelijk in het proces opnemen 
▪ QuickScan en keuzelijst met kosten en baten moet leidend worden in DO-fase 
▪ Samenwerking met accountant en subsidieadviseur en assessor t.a.v. MIA, EIA, als SDE+ 

werken met partijen met BREEAM ervaring maken het proces eenvoudiger: ervaring geeft 
een duidelijke voorsprong 

▪ Kies voor een FSC Chain of Custody, ISO 14001 en VCA gecertificeerde aannemer 


