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Project

Het hoofdkantoor van transavia.com en

Martinair heeft in januari een LEED Pla-

tinum certificaat behaald. Nog niet eer-

der werd in Nederland dit internatio-

naal gerenommeerde keurmerk toege-

kend aan een nieuw gebouw. LEED

(Leadership in Energy and Environmen-

tal Design) is het internationale duur-

zaamheidkeurmerk dat bouwwerken

wereldwijd beoordeelt op vijf milieuthe-

ma’s: duurzame locatie; efficiënt

gebruik van water; energie en klimaat;

materialen en grondstoffen en kwaliteit

van het binnenmilieu. TransPort is op

het hoogste niveau ‘Platinum’ gewaar-

deerd. Er zijn wereldwijd 6.326 projec-

ten LEED-gecertificeerd, waarvan 371

Platinum (peildatum: december 2010).

TransPort
Schiphol

zorgen ervoor dat het gebruik aan drink-

water met ruim 60 procent is geredu-

ceerd. Naast de zorgvuldige gekozen

beplanting voor het groendak die het in

de zomer zonder irrigatie kan doen, is

een waterzuinig gebouw gerealiseerd

door toepassing van een regenwatersys-

teem. Hiermee kunnen de toiletten wor-

den gespoeld in combinatie met water-

zuinige douches en kranen. De urinoirs

zijn zelfs waterloos. Omdat TransPort

toonaangevend is voor duurzaam bou-

wen in Nederland heeft Madurodam het

ontwerp opgenomen in de collectie. 

Glas 

Het glas draagt in hoge mate bij aan de

prestatie van het gebouw. Was tien jaar

terug zuidoriëntatie nog van belang

voor het optimaal opwarmen van een

gebouw; vandaag de dag is het de kunst

energie te besparen door zonnewarmte

‘buiten te houden’ met behoud van de

hoeveelheid binnenvallend zonlicht. In

TransPort is slim gebruik gemaakt van

zon- en daglicht wat ten goede komt

aan het binnenklimaat en de energiebe-

sparing. Aan de zuidgevel voorkomen

lamellen in combinatie met het selectie-

ve glas natuurlijke opwarming door de

zon, waardoor de koellast van het

gebouw wordt verminderd. De noordge-

vel is daarentegen juist zeer transparant

om zoveel mogelijk daglicht binnen te

krijgen, wat de kwaliteit van de werk-

omgeving verhoogt. 

Het hoofdkantoor van transavia.com en Martinair

heeft een LEED Platinum certificaat behaald, een

gerenommeerd internationaal duurzaamheidkeur-

merk voor bouwwerken.

Hiervan bevinden zich er zeven in Euro-

pa, waarvan drie (inclusief TransPort)

nieuwbouw kantoorprojecten. De ande-

re kantoorgebouwen met Platinum zijn

te vinden in Duitsland en Finland.

TransPort, een ontwerp van Architecten-

bureau Paul de Ruiter dat waar moge-

lijk duurzaamheid nastreeft, is een

gebouw dat letterlijk én figuurlijk ener-

gie geeft. Het inspireert mensen, maakt

blij en bevordert de productiviteit. Het

is een intelligent gebouw dat tot stand

is gekomen door een geïnspireerde

samenwerking met opdrachtgever

Schiphol Real Estate, de gebruikers en

alle betrokken bouwpartners. Het

gebouw wordt verwarmd en gekoeld

door middel van een WKO-opslag in de

aardbodem. Tevens bevat het dak een

groot aantal zonnecellen, een opper-

vlakte van bijna 900 vierkante meter. De

eigen duurzame energieopwekking

wordt continu digitaal inzichtelijk

gemaakt aan de medewerkers van het

gebouw. Het geïntegreerde pakket aan

duurzame maatregelen zorgt ervoor dat

het gebouw 45 procent beter presteert

dan de in Nederland gehanteerde ener-

gie prestatienorm.

Bij de materiaalkeuze is erop gelet dat er

zoveel mogelijk gerecyclede grondstof-

fen werden gebruikt en dat grondstoffen

en producten regionaal (Europa) werden

gewonnen en gefabriceerd. De aanne-

mer is erin geslaagd om zodanig in te

kopen dat uiteindelijk bijna 40 procent

van de bouwmaterialen bestaat uit gere-

cyclede grondstoffen en dat ruim 60 pro-

cent van de bouwmaterialen is gewon-

nen en geproduceerd binnen een

afstand van 800 kilometer van de bouw-

plaats. Daarnaast komt vrijwel al het

hout in en om het gebouw uit duur-

zaam beheerde bossen (FSC-certificaat).

Diverse waterbesparende voorzieningen
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Glasfeiten

De glasleverancier is Saint Gobain Glass

Solutions Zuidoost. Er zijn in de gevels

acht verschillende glassamenstellingen

toegepast, waaronder letselbeperkend,

doorvalveilig, brandwerend, inbraakwe-

rend en structureel verlijmd. Het toege-

paste selectieve glas glas is: Coollite SKN

met een Ug-waarde van 1,1 W/m2K, Tl

van 60 procent en g-waarde van 33 pro-

cent. Daarnaast is er gehard en geheat-

soaked Emalit glas voor zichtpanelen

gebruikt. Totaal is in de gevel circa 3600

vierkante meter glas verwerkt. De leve-

rancier van de zonnepanelen is Suntech

die totaal 462 panelen type STP 225-

20/WD leverde. Het totale vermogen is

103,95 KW. <

V O O R  H E T  V O E T L I C H T

Foto’s: Pieter Kers (pieter.kers@beeld.nu) voor 

Architectenbureau Paul de Ruiter
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