
Regelmatig verschijnen binnen het vakgebied van klimaattechniek publicaties (zowel online als offline), die te maken hebben met projecten waaraan HC Groep 
heeft bijgedragen. In de serie genaamd Projecten in de Pers, gaan we aan de hand van recente publicaties nader in op geleverde technieken en oplossingen.

INLEIDING 

Het hoofdkantoor van Triodos Bank heeft de BREEAM Awards 2021 gewonnen in de categorie Commercieel project: Post Construction 
Award. Het BREEAM-outstanding gebouw, werd ontworpen door RAU Architecten en ontwikkeld door JOIN (joint venture tussen EDGE 
en Triodos bank) en is erkend vanwege de uitmuntendheid op het gebied van duurzaam en circulair bouwen.

AL VAKER PRIJS

Eerder werden diverse prijzen aan het bijzondere gebouw van Triodos Bank toegekend, namelijk: 

• ‘Meest Duurzame Project van 2019’ door Cobouw Awards
• ‘Kantoorgebouw van het Jaar 2019’ door Architectenweb
• Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen’’ door de Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging
• ‘Meest Duurzame Project in Nederland 2020’ door Duurzaam Bouwen Awards

Hieraan is nu dus de BREEAM post construction award in de categorie commercial project aan toegevoegd.

HET JURY-ORDEEL 

Volgens de jury viel het hoofdkantoor van Triodos Bank op ‘door het feit dat het op indrukwekkende wijze volledig demonteerbaar is met 
zijn circulaire potentieel. Het gebruik van een houten constructie draagt bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot en is volledig recycle-
baar. Het gebouw is energie positief en maakt gebruik van innovatieve oplossingen voor energieopslag en -opwekking.’

Het project heeft een blijvende indruk achtergelaten op de jury, bestaande uit onafhankelijke experts afkomstig uit de vastgoed- en  
bouwsector.

CIRCULAIR ONTWERP

RAU architecten schrijft hierover ‘Het gebouw, dat de houten “kathedraal” wordt genoemd, is een volledig remontabel gebouw dat de 
toon zet voor innovatieve, circulaire en duurzame gebouwen over de hele wereld. Het gebouw is ontworpen en ontwikkeld door circulaire 
bouwprincipes toe te passen in elke fase van de bouw. Het gebouw dient als de eerste, tijdelijke materiaalbank, waarvan de materialen 
zijn gedocumenteerd met materiaalpaspoorten in het Madaster-platform (Het Kadaster voor materialen). De verschillende bouwcom- 
ponenten en -onderdelen kunnen in de toekomst gedemonteerd en hergebruikt worden in andere projecten. De waarde van de materialen 
kan zo ‘accountable’ gemaakt worden in de jaarrekening. Alle onderdelen en materialen behouden hun waarde doordat ze zijn vast- 
gelegd, gedocumenteerd en geëvalueerd. Dat betekent dat toekomstig afval met 100% wordt verminderd en de sloopkosten op lange 
termijn worden geëlimineerd.’
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https://www.sigairhandling.nl
https://www.climatecity.nl


DUURZAAMHEID ALS ONTWERPUITGANGSPUNT 

Aannemer JP van Eesteren schrijft hierover ‘Alle aspecten hadden duurzaamheid als hoogste prioriteit. Het gebouw is volledig demonta-
bel en alles is vastgelegd in een materiaalpaspoort. De ontwikkeling van het nieuwe kantoorgebouw voor Triodos Bank heeft een positief 
effect gehad op de lokale omgeving; er is zelfs 2,5 hectare aan natuur bij gekomen. De slimme warmte- en koudeopslag was een andere 
innovatieve toepassing. Evenals de groene daken die het regenwater opslaan, dat vervolgens wordt hergebruikt voor bijvoorbeeld het 
doorspoelen van de wc’s en tijdelijk wordt vastgehouden voor irrigatie als het landgoed drogere tijden moet doorstaan. Daarmee wordt 
het kantoor onderdeel van de lokale waterkringloop. 

Naast de ontwikkelingsfase en het gebouw zelf was ook de met het kantoor verbonden mobiliteit een belangrijke factor bij het verminderen 
van de CO₂-voetafdruk van Triodos Bank. Het kantoor ligt in de nabijheid van het openbaar vervoer en ondersteunt de stedelijke mobiliteit 
door zijn vele fietsenstallingen en elektrische bedrijfsauto’s voor carpoolen. Het parkeerdek is ook uitgerust met 3.300 m² zonnepanelen 
die helpen om het gebouw 100% energieneutraal te maken en de EV’s op te laden via de innovatieve tweerichtingslaadpalen van  
LomboXnet.’ 
 

Het hoofdkantoor van Triodos Bank heeft de BREEAM Awards 2021 gewonnen in de categorie Commercieel project: Post Construction 
Award. Het BREEAM-outstanding gebouw, werd ontworpen door RAU Architecten en ontwikkeld door JOIN (joint venture tussen EDGE 
en Triodos bank) en is erkend vanwege de uitmuntendheid op het gebied van duurzaam en circulair bouwen.

BIJDRAGE HC GROEP BEDRIJVEN

HC KP - onderdeel van HC Groep - heeft voor project Triodos Bank alle klimaatplafondsystemen geleverd en geïnstalleerd, samen met 
geïntegreerde luchtverdeelapparatuur van zusterbedrijf Barcol-Air. Met deze klimaatplafondsystemen hebben een significante bijdrage 
geleverd aan de behaalde duurzaamheid- en circulariteit doelstellingen.  

LINKS 
 
RAU Architecten:  
https://www.rau.eu/2021/03/triodos-breeam-awards-2021/

JP van Eesteren:  
https://www.jpvaneesteren.nl/nl/actueel/breeam-outstanding-certificaat-toegekend-aan-nieuw-kantoor-triodos-bank

Deerns:  
https://www.deerns.nl/evenement/hoofdkantoor-triodos-wint-internationale-breeam-award?consent=1&consent_analytic=Y

EDGE:  
https://edge.tech/article/press/triodos-bank-wins-coveted-breeam-award

HC KP projectbeschrijving:  
https://www.hckp.nl/projecten/triodos-bank 

PROJECTEN IN DE PERS NADER BEKEKEN | 9 
PUBLICATIE: ARTIKEL OP WWW.RAU.EU | 25 MAART 2021 
 
HOOFDKANTOOR TRIODOS BANK WINT COMMERCIEEL PROJECT: 
POST CONSTRUCTION AWARD BIJ BREEAM AWARDS 2021

HC Groep (www.hcgroep.com | www.climatecity.nl)  
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, copie, scan, film of op welke andere wijze ook,  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HC Groep B.V. ©HC Groep te Waalwijk | PIDP9 - april 2021| pagina 2 van 2

https://www.rau.eu/2021/03/triodos-breeam-awards-2021/ 
https://www.jpvaneesteren.nl/nl/actueel/breeam-outstanding-certificaat-toegekend-aan-nieuw-kantoor-triodos-bank 
https://www.deerns.nl/evenement/hoofdkantoor-triodos-wint-internationale-breeam-award?consent=1&consent_analytic=Y 
https://edge.tech/article/press/triodos-bank-wins-coveted-breeam-award 
https://www.hckp.nl/projecten/triodos-bank  
https://www.rau.eu/2021/03/triodos-breeam-awards-2021/
https://www.rau.eu/2021/03/triodos-breeam-awards-2021/

