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Optimaal samenwerken in een 
luxe en doordacht bedrijfspand
NBD Biblion heeft duidelijke ideeën over haar nieuwe bedrijfspand. Zij wil een efficiëntere bedrijfsvoering met een optimalisatie van 
hun productielijn en een gebouw waarin alle medewerkers gestimuleerd worden beter met elkaar te communiceren. In het voormalige 
pand werd in verschillende gebouwen en op verschillende verdiepingen gewerkt waardoor kantoormensen en productiemensen fysiek 
gescheiden waren. De nieuwe huisvesting is licht en duurzaam en heeft alles in huis voor geïntegreerd werken tegen veel lagere kosten.

Bij de start van het ontwerpproces maakt LIAG eerst 
verschillende analyses van de organisatie om zo de 
ins & outs van NDB Biblion te leren kennen. Samen 
met de opdrachtgever heeft zij een aantal referentie-
projecten bezocht en workshops gehouden. Zo heeft 
LIAG NBD Biblion goed leren kennen. Projectarchi-
tect Erik Schotte: “Toen de directie had aangegeven 
dat zij een vergaande geïntegreerde samenwerking 
zocht, hebben we haar aangemoedigd om deze 
ambitie zover als mogelijk door te zetten. Er bestond 
namelijk het idee dat er een ‘kop-hals-rompgebouw’ 
moest komen dat - marktconform, in de toekomst te 
splitsen was. LIAG heeft NBD Biblion ervan overtuigd 
om niet voor een onbekende toekomstige eigenaar 
te bouwen, maar juist voor de eigen ambitie: een 
uiterst efficiënt productieproces binnen een soe-
pel werkende organisatie. Er kan immers nóg ef-
ficiënter gewerkt worden als kantoor en produc-
tiehal in hetzelfde volume liggen 

en mensen elkaar zien.” De kantoren bevinden zich 
nu op de eerste en tweede verdieping en zijn door 
middel van vides en een grote tribunetrap visueel ver-
bonden met de productieruimte.

COMFORTABEL WERKEN IN
NATUURLIJK DAGLICHT
Een andere wens van de dienstverlener voor biblio-
theken en mediatheken is ‘licht’. Ook de mensen die 
de printcontroles uitvoeren moeten dit exacte werk 
comfortabel kunnen uitvoeren. “Om aan deze wens 
te voldoen is het kantoorgedeelte voorzien van drie 
vides”, vertelt Schotte. 

“Zo kan iedereen in daglicht werken. Natuurlijk is er 
ook LED-verlichting aangelegd, maar de natuurlijke 
lichtinval is optimaal.”

DUURZAAM EXPLOITEREN
De zoektocht naar zo laag mogelijke beheerskosten 
heeft geleid tot de aanleg van een parkeergelegen-
heid op het dak. Door dit idee heeft NBD Biblion 
een aanmerkelijk kleiner perceel kunnen aankopen 
omdat de meerinvestering voor parkeren op het dak 
beduidend lager was dan de grondprijs voor parke-
ren op maaiveld. In de vloer van het parkeerdek 

zijn slangen opgenomen, waardoor het dak werkt 
als een zonnecollector in combinatie met de warmte-
koudeopslag. Dit verwarmings- en koelingssysteem 
vraagt 20% minder energie dan traditionele verwar-
mingssystemen. Het dak krijgt deels een sedumlaag 
van vetplantjes die de levensduur van de dakbedek-
king verlengt en het effect van temperatuurschom-
melingen beperkt. Tevens voorziet dit in een betere 
wateraccumulatie en levert het een positieve bijdrage 
aan flora en fauna. 

Bouwinfo
OPDRACHT 
NBD Biblion, Zoetermeer

ONTWERP 
LIAG architecten en bouwadviseurs, Den Haag

ADVIES 
Bouwadviesbureau van der Ven, Ridderkerk (constructie);  
DGMR raadgevende ingenieurs, Drachten (bouwfysica)

UITVOERING 
Heembouw, Roelofarendsveen

INSTALLATIES 
DWA installatie en energieadvies, Bodegraven

BOUWSOM 
€ 13.828.800,- excl. btw

BOUWPERIODE 
april 2013 – mei 2014

NAGESPANNEN BETONVLOEREN
Ook bij de materiaalkeuze is duurzaamheid leidend. 
De vloeren bestaan uit nagespannen beton. Schotte: 
“Verdiepingsvloeren van nagespannen beton kunnen 
met dezelfde draagkracht 20 centimeter dunner zijn 
dan verdiepingsvloeren van voorgespannen beton. 
Op de totale hoogte van het gebouw scheelt dit een 
halve meter en daarmee een stuk in de bouwkosten.” 
De gesloten verticale geveldelen zijn gepositioneerd 
in een optimale hoek ten opzichte van de zon. In 
combinatie met een groot overstek wordt hiermee de 
warmtelast van directe zoninval vermeden, maar kan 
daglicht optimaal binnenvallen. Aan de binnenzijde 
fungeren de grote overstekken als boekenplanken en 
vensterbank met informele leesplekken. 

ONTWERPEN EN ENGINEEREN IN 3D
Met deze vindingrijke voorzieningen is het nieuwe 
bedrijfspand van NBD Biblion luxe en doordacht. 
“Het werd bijna een uitdaging om het ontwerp bij 
iedereen duidelijk te krijgen”, vertelt projectleider 
Peter Donkers. “Gelukkig ontwerpen we al jaren in 
3D. De overstekken in de gebogen, getande gevel 
zijn al in de ruwbouw gerealiseerd. Hierdoor was het 
mogelijk - met de prefab HSB-elementen, de gevel 
in één handeling te sluiten. Deze slimmigheden vra-
gen veel engineeringstijd, en hebben het mogelijk 
gemaakt om het gebouw in veertien maanden te re-
aliseren. Het BIM-model heeft ook hier zijn vruchten 
afgeworpen en faalkosten beperkt.”

INSTALLATIES
Nu er in de productiehal 120 tot 140 mensen gaan 
werken met papier, worden er hoge eisen gesteld 
aan het binnenklimaat. De afstemming tussen in-
stallaties, constructie en bouwkundige schil vormde 
hierbij de grootste uitdaging: de vloerverwarming in 
de betonvloeren met spankabels, ventilatie gecom-
bineerd met luchtbevochtiging, een goede ruimte-

akoestiek en hoge geluidwering tussen kantoren en 
productie en optimaal daglicht in combinatie met 
LED-verlichting. “Twee maanden engineering met 
alle betrokken partijen waren er nodig om de uitvoe-
ring voor te bereiden”, vertelt Donkers. Deze keuzes 
hebben echter ook logistieke gevolgen. Zo konden de 
vloeren pas gevlinderd worden nadat de productiehal 
was overkapt. Donkers: “Dat lukte niet helemaal. Een 
gedeelte van de vloer is gevlinderd onder de blauwe 
hemel, maar gelukkig bleef het droog.” 

De final touch is een witte gietvloer. “Hierdoor ont-
staat een optimale reflectie van het daglicht dat 
binnentreedt door de vier sheddaken. Het maakt 
de sfeer iets minder industrieel en het geluid wordt 
aan de bron gedempt”, vertelt Donkers. Ook de op-
drachtgever waardeert de lichte uitstraling en er is 
aan duurzaamheid gedacht. In de toekomst zal op 
schoonmaakkosten kunnen worden bespaard, want 
alle voertuigen hebben witte bandjes.”    ❚

Tekst: Liliane Verwoolde, Het tekstbureau   Beeld: KelvinNL e.a.

De witte gietvloer veroorzaakt een optimale 
reflectie van het daglicht
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KelvinNL feliciteert NBD Biblion  
met haar prachtige nieuwe vestiging!
KelvinNL is trots, dat zij in samenwerking met LIAG architecten en bouwadviseurs  

en installateur Martinu BV de prachtige en duurzame led-verlichting van dit 

project heeft mogen realiseren. 

Schakel nu ook over op led-verlichting! 

Met led-verlichting van KelvinNL kiest u voor:

• Verlagen energieverbruik 

• Verbeterde leer- en werkprestaties 

• Lichtadvies en –ontwerp op maat 

• Volledig gecertificeerde armaturen

• Kostenbesparing op uw operatie 

• Heldere ROI en TCO calculaties 

• Financiering mogelijk o.b.v. operationele lease

LED-VERLICHTING, COMFORTABEL 
EN ENERGIEBESPAREND
NBD Biblion wil haar medewerkers een 
nieuwe werkomgeving bieden waarin 
‘verbinden’ en ‘duurzaamheid’ centraal 
staan. Daarom ontwerpt LIAG Architec-
ten een duurzaam gebouw met veel dag-
lichttoetreding en een open structuur. 
LED-verlichting van KelvinNL completeert 
dit en zorgt dat de comfortabele werk-
sfeer altijd constant is.

“Hier zijn we continu mee bezig”, vertelt Arno 
Westerbeek, algemeen directeur van KelvinNL. 
“We zoeken de beste oplossing om in de ruimtes 
een constante lichtkwaliteit te bieden met een zo 
laag mogelijk energieverbruik.” Zo ontwierp Kel-
vinNL ook het duurzame LED-verlichtingsplan voor 
NBD Biblion.

HELDER DAGLICHT
Voor de productieruimte adviseerde het bedrijf om 
lichtlijnen toe te passen, die in een aaneengeslo-
ten systeem regelmatig over het plafond lopen. 
De medewerkers hebben hierdoor op de werkvloer 
zeer gelijkmatig licht op hun werkgebied. Deze op-
lossing viel in goede aarde bij de opdrachtgever, 
maar ook bij de architect, die een voorkeur heeft 
voor lichtbronnen die onopvallend aanwezig zijn 
en de architectuur onderstrepen. “Door deze licht-

lijnen zijn de medewerkers daar - net als op het  
kantoor - op elk moment van de dag verzekerd van 
minstens 500 Lux.” 

BESPARING
“Bij licht in de juiste hoeveelheid en het juiste spec-
trum voelen mensen zich goed en actief”, vertelt 
Westerbeek. “Bovendien heeft installateur Martinu 
de armaturen in het hele gebouw gekoppeld aan 
automatische daglichtregulatie en bewegings-
detectie. Hierdoor zijn de armaturen en sensoren 
onzichtbaar weggewerkt in het systeemplafond en 
toch eenvoudig aan te passen. De LED-verlichting 
bezorgt NBD Biblion een minimale besparing van 
50% met nog een extra besparing van 35-50% 
door de Esylux-detectoren.

NBD Biblion kon van tevoren niet alleen de bere-
keningen bekijken, maar ook de complete uitvoe-
ring in 3D. Westerbeek: “We presenteren dit soort 
projecten vooraf in 3D. Zo heeft de klant beeld 
bij zijn keuzes en het vergemakkelijkt de samen-
werking met architecten en installateurs.” Het is 
dan ook bij elk project weer mooi om te zien, dat 
klanten en relaties bij realisatie zien dat alles pre-
cies zo mooi uitpakt als de vooraf gepresenteerde 
3D-projecties lieten zien, zo ook bij het prachtige 
gebouw van Biblion.”    ❚

'Verlichtingsplan garandeert constante lichtkwaliteit'
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Leverancier van 
W-installaties Biblion
“Een jaar is gewerkt aan dit prachtige project.” Marco van Osch, projectleider bij Van Dorp 
installaties denkt met trots aan dit 'unieke' gebouw. Wat het soort werkzaamheden betreft 
was het project voor Van Dorp niet heel bijzonder maar qua omvang absoluut wel. Zo is er 
bijvoorbeeld 93 kilometer vloerverwarmingsslang verwerkt en meer dan 12.000 manuren 
in het project gestoken. Een kort overzicht van een aantal geleverde installaties.

KOELING EN VERWARMING
Voor de warmte- en koudeopwekking is een 
warmte- en koudeopslagsysteem toegepast met 
warmtepompen, aangevuld met cv-ketels. Zowel 
warmtepompen als cv-ketels dienden te worden 
opgesteld in de techniekruimte onder de helling-
baan. Dit was een grote uitdaging voor zowel de 
technisch tekenaar als de monteurs. Het laaddock 
en het parkeerdak is door Van Dorp voorzien van 
slangen gevuld met een water/glycol-mengsel 
(70/30%), waarmee bij lage buitentemperaturen 
koude wordt geladen in de bodem. Hiermee kan 
het parkeerdek zoveel mogelijk ijs-/sneeuwvrij ge-
houden worden. De groep vloerverwarming/koe-
ling dient vanaf het change-overpunt uitgevoerd 
te worden als gekoeld-waterleiding en dampdicht 
geïsoleerd te worden.

ONTVOCHTIGEN VAN BEDRIJFSHAL
De benodigde ventilatielucht wordt door middel 
van de luchtbehandelingkasten, die op maat zijn 

gemaakt voor dit project, aangevoerd. De inblaas 
is geregeld op basis van de ruimtetemperatuur. De 
toerengeregelde toevoerventilator wordt geregeld 
op basis van een constante druk. De ventilatie-
luchttemperatuur uit de luchtbehandelingskast 
dient de bedrijfshal en werkplaats te klimatiseren. 
Hiervoor koelt de luchtbehandelingskast de lucht 
en ontvochtigt of verwarmt deze. Dit is afhankelijk 
van de heersende ruimteconditie en de conditie 
van de retourlucht. In de bedrijfshal en in de werk-
plaats zijn daarom temperatuur- en vochtigheids-
opnemers geplaatst. De gekoeld-water-aanvoer-
temperatuur van dit systeem is weersafhankelijk 
geregeld, waarbij het ontwerp op 9°C ligt in ver-
band met de benodigde ontvochtingscapaciteit. 

KOUDE-WARMTEOPSLAGSYSTEEM
Op het terrein zijn twee bronnen geboord, één 
warme bron en één koude bron met een capaciteit 
van 100 m³/h. Bovenop elke bron is een bronput 
geplaatst voor de aansluiting van de bron met 

daarin de benodigde regeltechniek en appenda-
ges. Het grondwatersysteem en het gebouwsys-
teem is gescheiden door warmtewisselaars.

Van Dorp installaties bv is een landelijk werkend 
installatiebedrijf. Het bedrijf heeft veertien vesti-
gingen en telt circa negenhonderd medewerkers. 
Als totaalinstallateur biedt Van Dorp installaties 
een totaalpakket aan technische diensten. Alle 
techniek in gebouwen wordt zelfstandig ontwor-
pen, gerealiseerd en beheerd.    ❚

TOONBEELD VAN 
DUURZAAMHEID, 
KWALITEIT EN COMFORT
Het nieuwe bedrijfspand van Brink Climate Systems aan de A28 tussen Staphorst en Zwolle heeft een zeer duurzaam karakter gekregen. 
De nieuwbouw valt onder de GPR-regeling in de zeer Duurzame Gebouwen-klasse. De nieuwbouw is het toonbeeld van duurzaamheid, 
kwaliteit en comfort. In juni wordt de bouw van een ongeveer 15.500 m2 groot complex opgeleverd. De nieuwbouw bestaat uit 7.500 m2 
productieruimte, 3.500 m2 magazijn en expeditieruimte en 4.500 m2 kantoorruimte. 

Bouwbedrijf Nieuwenhuis heeft op basis van een 
Design & Build-contractvorm de regie en verant-
woordelijkheid over de nieuwbouw. Algemeen 
adjunct directeur Jacob Kolk vertelt: “Het voordeel 
van Design & Build is de snelheid in het voortra-
ject. De grootste slag is gehaald in het ontwerp- 
en tekentraject. In anderhalf maand tijd was het 
ontwerp klaar en het vergunningentraject rond. 
Dat komt onder meer door de goede samenwer-
king en de korte lijnen. Design & Build heeft als 
voordelen dat het zorgt voor betaalbare kwaliteit 
en gebruiksvriendelijkheid. Gedurende het project 
kregen we de aanvullende opdracht om alle voor-
zieningen te treffen voor de procesindustrie. Zo 
moeten we de complete procesgebonden installa-
ties en machines aansluiten op gas, water en elek-
tra. Het is een uitdaging om dit binnen hetzelfde 
tijdsbestek te realiseren.” 

ONTWERP
“Het grote gebouw kenmerkt zich door een een-
duidig en stoer opgezet lijnenspel”, aldus Kolk. 

Dit zorgt voor een herkenbare structuur en detail-
lering. Deze details zijn vanaf de A28 zichtbaar. 
Opvallend is ook de houten gevelbekleding van 
het kantoor. Het kantoorgedeelte steekt uit het 
gebouw en heeft een vrijdragend overstek.” De 
buitengevel van het kantoorgedeelte is van ver-
duurzaamd larikshout dat is geleverd met het 
Keurhout-certificaat. De nieuwbouw heeft een sta-
len hoofddraagconstructie, met daarin een flinke 
dosis betonnen prefabelementen die uitermate 
geschikt zijn voor betonkernactivering. De hal 
heeft een hoogwaardig geïsoleerde stalen gevel. 
Het kantoor is kolomloos en daardoor blijvend 
vrij indeelbaar. Kolk: “Zoals altijd is het een uit-
daging om zo groot mogelijke overspanningen in 
de staalconstructie van de hal te realiseren; hier 
is dat gelukt.”  

INTERIEUR
De kantooromgeving is in nauwe samenwerking 
tussen de architect en opdrachtgever ontwor-
pen. De binnenwanden zijn afwisselend voorzien 

van mooie plafondhoge glazen delen, waardoor 
transparantie ontstaat. Om de duurzame uitstra-
ling ook naar binnen toe te laten zien is er in de 
entreeruimte, die twee bouwlagen hoog is, een 
prachtige 'groene wand' voorzien. De groene 
wand bestaat uit diverse soorten beplanting. Hier-
voor zijn ook installatietechnisch voorzieningen 
opgenomen.

“De nieuwe uiting 'Air for Life', horend bij de visie 
van Brink Climate Systems, komt door genoemde 
toepassingen in het ontwerp perfect naar voren”, 
aldus Kolk. “Het past in de markt waarin we ope-
reren: het verwarmen, ventileren en koelen in wo-
ningen en utiliteit. Vanwege de ligging aan de 
snelweg zijn er diverse lichtontwerpen  gemaakt 
voor de verlichting van het pand en reclamever-
lichting.”

GPR EN LAAG ENERGIEGEBRUIK
Vanwege de GPR-regeling is het pand extra ver-
duurzaamd.   ›

Tekst: Hilda Bosma   Beeld: Bouwbedrijf Nieuwenhuis e.a.

'Alle techniek in gebouwen wordt zelfstandig ontworpen, gerealiseerd en beheerd'


