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Groen bouwen 
hee� de toekomst

De nieuwe fabriek is nauwelijks aanwezig  
in de polder bij Zeewolde: geen opvallende 
borden die het gebouw aankondigen of in 
het oog springende parkeergelegenheid.  
Alleen het smalle en hoge fris ogende ge- 
bouw is zichtbaar. Pas van heel dichtbij is  
te lezen dat het gaat om Picomel Nutrition. 
De huismerkfabrikant opereert het liefst in 
de luwte, maar maakt nu graag een uitzon-
dering. De productielocatie in Zeewolde 
behaalde namelijk als een van de eerste  
voedingsmiddelenfabrieken de BREEAM- 
NL Excellence-certi�cering. BREEAM  
staat voor Building Research Establishment 
Environmental Assessment Methodology.  
Er zijn vijf niveaus: van één tot vijf sterren, 
van Pass tot Outstanding. Picomel behaalde 
vier sterren (Excellent). 

BREEAM-NL
Picomel’s projectengineer Jan Verhaagen 
steekt zijn trots niet onder stoelen of ban-
ken. Samen met een aantal door  ABN 
Amro uitgenodigde klanten vertelt  hij 
breeduit over dit unieke project. Verhaagen 
is deels verantwoordelijk voor het ontwerp 
van de inrichting van de productielocatie 
en was nauw betrokken bij het BREEAM- 
traject. Dat de fabriek smal en torenhoog 
is, hee� alles te maken met het keurmerk. 

Renovaties en nieuwbouwprojecten zijn een uitgelezen  
mogelijkheid om verduurzaming bij de wortel aan te  
pakken. Zo bouwde Picomel Nutrition in Zeewolde 
een heuse duurzame fabriek, die beoordeeld is op  
duurzaamheidsprestaties. De fabrikant van babyvoeding  
behaalde het op een na hoogste BREEAM-certificaat  
voor haar nieuwe productielocatie. 

Picomel behaalt BREEAM-certi�cering voor productie 
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TRENDS IN DE TOEKOMST

De duurzame fabriek in Zeewolde met op de 

voorgrond het hotel voor solitaire bijen. 
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beneden. Daarop is ook de indeling van de 
productieafdeling afgestemd. 

Energiebesparing
Het transport via zwaartekracht draagt   
bij aan de totale energiebesparing van 40 
procent, die in de fabriek is bereikt door 
toekomstbestendig  te bouwen. Zo kost het 
interne transport nagenoeg niets en is het 
energieverbruik verschrikkelijk laag, weet 
Verhaagen. Dat laatste is ook te danken aan 
de isolatie.   

“Het gebouw is luchtdicht, wat scheelt in  
de energiekosten”, zegt hij. Ondertussen is 
te zien hoe een hoogwerker de isolatie van 
de buitenmuren minutieus inspecteert.  Dat 
er bij Picomel letterlijk geen invloeden van 
buitenaf binnenkomen, is zeer belangrijk bij 
een gevoelig product als babyvoeding. Dat 
geldt ook voor de medische voeding  die het 
bedrijf maakt.  
Verhaagen: “Om die reden zijn ge�lterde  
en ontvochtigde lucht essentieel bij het  
produceren. Dat kan qua energiebehoe�e 
een heel groot beslag leggen op de totale 

Wat is BREEAM-NL?
BREEAM-NL is een keurmerk om nieuw-
bouwprojecten en grootschalige renovaties 
te beoordelen op hun duurzaamheidspres-
taties. Het certificaat kan behaald worden  
in twee fases: de ontwerpfase en de op-
leverfase. Na de oplevering vervalt het 
BREEAM-certificaat voor de ontwerpfase.
Gebouwen zoals woningen en kantoren, 
maar ook industriële gebouwen, worden  
beoordeeld op negen verschillende duur-
zaamheidsonderwerpen met ieder hun 
 eigen weging: energie (19%), gezondheid 
(15%), materialen (12,5%), management 
(12%), landgebruik en ecologie (10%), ver-
vuiling (10%),  transport (8%), afval (7,5%) 
en water (6%). De deelscores leiden tot een 
totaalscore die wordt uitgedrukt in sterren:
• Een ster, vanaf 30% (Pass)
• Twee sterren vanaf 45% (Good)
• Drie sterren vanaf 55% (Very Good)
• Vier sterren vanaf 70% (Excellent)
• Vijf sterren vanaf 85% (Outstanding)
Sinds de start van BREEAM-NL in 2010 
zijn meer dan honderd certificaten uitgereikt 
aan opgeleverde nieuwbouwprojecten of 
renovaties. Andere certificeringen zijn 
LEED en GRS.
www.breeam.nl

‘  Bij een gelijk aanbod kiest 
de retailer altijd voor ons 
vanwege ons certi�caat’

kosten bij het produceren van babyvoe -
ding. Dit te meer omdat in die ruimtes   
waar het product in open contact kan 
 komen te staan met de omgeving, er over-
druk is om con  ta minatiedruk drastisch te 
reduceren. Om dit zo e�ciënt mogelijk te 
doen, hebben we hieraan bij het ontwerp en 
de keuzes voor utilities heel veel aandacht 
besteed.”
Als het weer het toelaat, kunnen medewer-
kers buiten op een speciaal aangelegd terras 
zitten. Anders wordt via een luchtcirculatie-
systeem in de fabriek – in kantoren en pro-
ductieruimte – een aangename temperatuur 
 gecreëerd. Verhaagen wijst op een vierpijps-
warmtepomp die warmte terugwint uit het 
machinepark. Het unieke aan deze pomp is 
dat hij kan koelen en verwarmen op hetzelf-
de moment. “We houden zelfs nog warmte 
over, die we a�lazen.” Elektriciteit betrekt 
de babyvoedingfabrikant van een nabij ge-
legen windmolen.

Weinig mensen
Toen Picomel vorig jaar juli besloot een 
 fabriek te bouwen om babyvoeding in   

poedervorm te produ-
ceren voor de West- 
 Europese markt, stond 
het behalen van een 
BREEAM-certi�caat 
nog niet op de radar. 
Dat gebeurde pas een 
paar maanden later, in 
oktober, toen de fabri-

kant de grond in Zeewolde kocht. “Toen   
pas kwam  BREEAM ter sprake”, aldus de 
projectengineer.  
Na een quickscan bleek dat het ontwerp 
zich goed leende om zo’n certi�cering in de 
wacht te slepen. De fabriek is ultra-e�ciënt, 
bijna volledig geautomatiseerd en zeer com-
pact ingericht, waardoor werknemers geen 
onnodige meters hoeven af te leggen. Er 
werken hier  sowieso weinig mensen: twee 
per productieshi�. In totaal zijn er drie 
shi�s. De  fabriek kan nu voor een tot twee 
keer de Nederlandse markt produce-

Projectengineer Jan Verhaagen van Picomel: “Het BREEAM-NL-certificaat is een kwaliteitscertificaat dat laat zien dat wij 

wat in huis hebben en wat we kunnen”. 

Picomel koos ervoor om de producten in 
het gebouw niet pneumatisch te transpor-
teren, maar met een li�. Van boven naar 
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De inpaklijn in de nieuwe fabriek in Zeewolde. 

ren, maar uitbreiden tot vijf keer deze 
markt is mogelijk. 

Investeringen terugverdienen 
Bouwen volgens de eisen van BREEAM-   
NL hee� Picomel tien procent meer geld 
gekost dan bouwen zonder deze duurzaam-
heidsrichtlijnen. Ongeveer acht procent   
van de kosten kan het bedrijf binnen vijf 
jaar  terugverdienen. “De speciale zonne-
schermen verdien je niet terug. Dat geldt 
ook voor de individuele temperatuurrege-
ling voor de medewerkers. Maar de meeste  
andere zaken wel”, gee� Verhaagen aan. 
Op duurzame leest bouwen hee� zo zijn 
voordelen. Zo komt er nauwelijks afval uit 
de fabriek – of het moet om folie en wat 
 karton gaan. Ook wordt vrijwel alles   
droog gereinigd. De vrachtwagen die de 
grondsto�en levert, neemt ook het eind-
product mee naar het distributiecentrum. 
Het aantal transportbewegingen is op die 
manier minimaal. Verder hee� Picomel 
overal leksensoren geplaatst, een vereiste 
voor de BREEAM-certi�cering.  
Als een voedingsbedrijf gecerti�ceerd wil 
worden, is het belangrijk om met de juiste 
partijen in zee te gaan. “Je moet een part-
nerschap aangaan met aannemer en onder-
aannemers. Ook omdat je niet alles van  
tevoren weet als je met BREEAM start”, 
 benadrukt Verhaagen. Het hele proces   
om tot een certi�caat te komen  – van ont-
werpfase tot opleverfase – verliep  zonder 
veel  problemen, op een bouw vertraging   
van drie maanden na omdat de vloeren   
nog niet droog waren. 

Vooruitstrevend
Het BREEAM-NL Excellence-certi�caat 
 levert voor Picomel niet direct �nancieel 
voordeel op. “Het is eerder een kwaliteits-
certi�caat dat laat zien dat wij wat in huis 
hebben en wat we kunnen. Grote retailers 
beschouwen het als een bewijs dat je als  
fabrikant vooruitstrevend bent. Bij een  
gelijk aanbod kiest de retailer altijd voor 
ons vanwege ons BREEAM-certi�caat”,   
zegt hij verzekerd. In 2011 ontving Picomel 

van een Nederlandse klant de Best of Best 
Guts Award, bedoeld om leveranciers in  
het zonnetje te zetten. Die staat nog steeds 
in de vergaderkamer. “Ik heb begrepen dat 
ze volgend jaar een award in het leven roe-
pen voor de groenste ondernemer”, merkt 
de projectengineer op. 

Groen
Ook buiten de fabrieksdeuren doet Picomel 
aan groen ondernemen. Dit valt onder de 
noemer Ecologie, die deel uitmaakt van de 
BREEAM-puntentelling. Voor het gebouw 
staat iets dat lijkt op een houten vogelhuisje. 
“Het is een hotel voor solitaire bijen”, legt 
Verhaagen uit. “En daar aan de overkant, 
tussen de twee bomen aan de slootkant, 

 willen we een steile wand plaatsen waar 
 oeverzwaluwen kunnen nestelen”, wijst hij. 
“Wist je dat het aantal oeverzwa luwen in 
Nederland met 50 procent is afgenomen?” 
Picomel wil de omgeving niet alleen aan-
trekkelijk maken voor bijen en oeverzwa-
luwen, maar ook voor vleermuizen. Aan   
de zijkant van het gebouw hangt sinds  
twee maanden een onopvallende donker-
bruine kast van 4.000 euro die is geplaatst 
door een ecoloog. “We willen dat hier vleer-
muizen in komen”, zegt Verhaagen. Dat zal 
het groene imago van Picomel alleen maar 
versterken en wellicht een award opleveren 
voor groenste ondernemer. 

• MAURICE DE JONG •
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Voedingsbedrijven met certi�caat
Een aantal voedingsbedrijven zijn BREEAM-NL Excellence-gecertificeerd, waarbij niet duidelijk is  
of het gaat om een fabriek of een andere industriële functie. Zo behaalde Bieze Food in Nijkerk op  
17 juli van dit jaar een certificaat. Het gaat hier alleen niet om een fabriek maar om een logistiek 
 centrum. De slachterij van Hutten in Heeten kreeg de Excellence-certificering op 24 augustus van  
dit jaar en is daarmee de eerste duurzame slachterij. Plaza Food, fabrikant van Aziatische maaltijden, 
certificeerde zich op 28 juli van dit jaar voor de ontwerpfase van BREEAM-NL. De locatie voor maal-
tijdbereiding komt in Nijmegen.
Sommige voedingsbedrijven doen het met iets minder sterren. Zo heeft het distributiecentrum van  
Suikerunie in Puttershoek een BREEAM-NL-certificaat met één ster. Het innovatiecentrum van  
FrieslandCampina in Nijmegen en de bedrijfshal van FrieslandCampina-DMV hebben beide een 
 certificaat met drie sterren. In totaal hebben 87 nieuwbouwprojecten met een industriefunctie een 
BREEAM-certificaat in Nederland. 
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