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alle blokken nodig hebben, omdat
er niet één groen dc is dat je overal
kunt neerzetten. Afhankelijk van
de locatie kies je voor een serie
mogelijke maatregelen”, verduidelijkt Vink. Zo zal niet snel voor
windmolens worden gekozen als
het warehouse vlakbij een woonwijk komt en is daglicht minder interessant als er geen mensen in het
warehouse werken.
Met andere woorden: er moet locatiespecifiek worden ontworpen.
Dat is ook wat Segro doet bij de
ontwikkeling van het Undercoverpark in de Haarlemmermeerpolder. Op een stuk grond van 22 ha
wordt de komende jaren een logistiek bedrijventerrein neergezet,
waarbij duurzaamheid en milieubewustzijn belangrijke speerpunten zijn.
GRASDAKEN
“Het gebied ligt circa 4 meter
onder NAP. Door niet de polder op
te hogen, maar te kiezen voor
groene daken kunnen we een immens terrein toch heel natuurlijjk
in het landschap integreren”, geeft
senior development manager
Frank Morel aan.
Mede doordat de benodigde constructie zwaarder moet worden
uitgevoerd zijn grasdaken €35 tot
€40 duurder per vierkante meter.
“Maar de groene daken maken wel
een intensievere bouw mogelijk”,
weet Morel. De overheid hanteert
voor elk te ontwikkelen terrein
percentages voor wegen, verhardingen, water, te bebouwen grond
én groen. Morel: “Door de gebouwen in de polder te voorzien van
groene daken kun je volstaan met
minder groen op het maaiveld. Er
mag dus meer worden gebouwd.
Daarmee verdien je de extra investering in groene daken voor een
groot gedeelte terug.”
Het grasdak (of sedumdak) biedt
meerdere voordelen. Dankzij uitstekende isolatie-eigenschappen,
zowel voor temperatuur als geluid,
draagt het bij aan een gelijkmatig
en prettig klimaat in het pand. Bovendien wordt het regenwater geabsorbeerd, waardoor de piekbelasting op het riool afneemt. Het
riool kan daardoor kleiner worden
gedimensioneerd. Een grasdak
draagt ook bij aan een grotere bio38 /
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diversiteit, fijnstofafvang en CO2omslag. En als laatste is er ook
minder onderhoud nodig.
GRONDVERWARMING
Op het Undercoverpark wordt ook
gebruik gemaakt van wamte-/koudeopslag in de bodem. Zo’n systeem heeft alleen zin als er in de
zomer voldoende warmte kan worden opgevangen, dat je in de grond
kunt opslaan. Dat is bijvoorbeeld
bij kantoren het geval, of bij koelen vrieshuizen. De warmte die vrijkomt bij het koelen van de koelcellen wordt dan in de grond gestopt
om vervolgens weer kantoren of
misschien wel hele woonwijken te
verwarmen.
“Voor veel logistieke bedrijven is
dit alternatief voor traditionele
gasgestookte installaties niet interessant. De schaalgrootte maakt
het systeem voor het Undercoverpark wél rendabel”, stelt Morel. Op
het bedrijventerrein worden twee
of drie warmte-/koudeopslagbronnen aangebracht. Daar worden uiteindelijk 15 tot 20 bedrijven op
aangesloten. “De aanpassing van
de klimaatinstallatie zelf kost ongeveer €25 per vierkante meter. De
meerkosten worden weer terugverdiend doordat het energieverbruik
enkele tientallen procenten lager
is”, rekent Morel voor.
MATERIAALKEUZE
Maar er zijn meer aspecten die het
overwegen waard zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van duurzame
bouwmaterialen. Zo is staal relatief goedkoop, maar is er voor de
recycling ervan heel veel energie
nodig. Dat maakt staal – voor bijvoorbeeld gevelpanelen - uit het
oogpunt van duurzaamheid minder aantrekkelijk dan bijvoorbeeld
aluminium, dat lastiger te winnen
is, maar wel oneindig kan worden
hergebruikt.
Maar ook houtconstructies, of zelfs
demontabele distributiecentra
moeten volgens Vink worden bekeken. “Logistieke concepten veranderen snel. Dat maakt tijdgerelateerd bouwen zeker tot een
interessant alternatief voor de logistieke sector”, besluit hij.



Regenwateropvang /
-hergebruik

Wamte-/koudeopslag
Sinds 1 maart van dit jaar maakt logistiek
dienstverlener Henk van de Scheur voor het
logistiek centrum op de Ecofactorij in Apeldoorn
gebruik van dit alternatief voor gasgestookte
installaties. Tot op heden is het gasverbruik nul.
De verwachte jaarlijkse besparing bedraagt 30
tot 40 procent.

Het gloednieuwe
distributiecentrum Venlo IIIB,
dat ProLogis deze zomer
opleverde op Trade Port West,
maakt gebruik van een ‘grijs’
watersysteem. Dit systeem
vangt regenwater op dat wordt
gebruikt als er geen drinkwater
nodig is. Jaarlijks wordt
hierdoor 3 m3 drinkwater per
persoon bespaard.

