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Situatie project 

DAGO te Doetinchem heeft de showrooms van SKODA en SEAT gemoderniseerd. Hierbij is niet alleen 

gelet op de inrichting van de showrooms, maar ook de wijze waarop dit wordt gedaan. Duurzaamheid is ook 

in deze tak van sport een woord wat niet meer weg te denken is. Naast wat verbruikt nu deze auto of wat is 

de bijtelling van dit type, wordt de keuze mede bepaald door wie verkoopt het product. Past de verkoop van 

een duurzame auto ook bij het concern. DAGO is zich daarvan bewust en kiest dan ook voor een 

aantoonbare duurzame aanpak van de renovatie van het pand. 

 

De werkzaamheden bestaan uit het geheel moderniseren van de bestaande locatie. Zowel SEAT als 

SKODA hebben architectonische eisen aan de inrichting van de showrooms gesteld. Passend bij het 

product, het imago en de kwaliteit. Niet alleen is er oog voor het product en de wijze waarop dit wordt 

tentoongesteld, maar ook oog voor de ondernemer, in dit geval DAGO. De ondernemer kan nu eenmaal het 

onderscheid maken of het product, hoe duurzaam ook, wordt verkocht. Geloofwaardigheid wordt steeds 

zwaarder getest. Om die reden wil ook DAGO duidelijk maken waar zij voor staan en dit kenbaar maken 

aan zowel de klanten als bezoekers van SEAT of SKODA en is het gehele pand verduurzaamd en onder 

het internationaal erkende keurmerk BREEAM-NL gecertificeerd.  

 

Met de renovatie is de showroom van SEAT en SKODA alsmede de werkplaats en de bandenopslag 

zodanig aangepast aan de vandaag geldende hoogste duurzaamheidseisen dat het gehele pand in 

aanmerking komt voor een BREEAM-NL label, (keurmerk voor duurzaamheidsprestaties) en wel zo dat het 

op één na hoogste label wat Nederland op dit moment heeft voor zijn gebouwen wordt behaald; nl een 

BREEAM GOOD label.  Dit is bereikt door o.a. het gebruik van zonnepanelen, naast het aanbrengen van 

een aanwezigheidsdetectie en daglichtdetectie systeem, het geheel is uitgevoerd met ledverlichting en er 

zijn materialen zonder uitstoot van emissies toegepast hetgeen voor de mens een beter binnenklimaat 

geeft. Op deze wijze is een milieuvriendelijk pand gerealiseerd!  

 

De verbouwing is goed voorbereid waardoor een zeer korte uitvoeringsperiode heeft plaatsgevonden met 

een minimale impact op de direct omgeving. Ook de uitvoering is op een aantoonbare duurzame wijze door 

Ten Brinke Bouw te Doetinchem uitgevoerd. Naast Ten Brinke Bouw zijn de lokale partijen als Kremer en 

Wassink betrokken geweest bij de ontwerp en realisatie van het werk.  

 

De bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd en gecoördineerd door Ten Brinke Bouw.  

Indien men geïnteresseerd is in de werkzaamheden, kan contact opgenomen worden met de uitvoerder 

(Dhr. H. Blaauwgeers, 06 46804974) of de projectleider (Dhr. D.Giesen, 0314-371900). 
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Gebouwinformatie 

 

Opdrachtgever:  DAGO Autogroep BV 

 

BREEAM adviseur :   Adamasgroep Arnhem 

BREEAM assessor :   W4Y de heer Jan Roersen 

Bouwjaar :     Ontwikkeling 2015, realisatie 2016-2020 

Architect :     Guido Bakker, Doetinchem 

Constructeur:   Ten Brinke Bouw te Doetinchem   

 

Aannemers:    Ten Brinke Bouw te Doetinchem 

W-Installateur:   Wassink te Doetinchem 

E-Installateur:   Kremer te ‘s Heerenberg 

Commissioning manager:  Arthur van Ree  

 

BREEAM-score:    ≥ 55% categorie “Very Good” 

Functies:     industrie-, Winkel en kantoorfunctie 

BVO:    industrie. 1230     m2 

     Winkel  1.520    m2 

     kantoor     100   m2 

       2.850 m2 

Verkeersruimten:         10 m2 

Opslag ruimten:      500 m2 

BVO totaal:    2.850 m2 

Opp. terrein:    3.500 m2   

EPG score kantoor:   0,29 behaald door PV panelen 

Rc-waarden:    3.5 m²K/W vloer, 2.5 m²K/W gevel, 2.5 m²K/W dak  

Verwarming:  vloerverwarming (kantoor SEAT), indirect gestookte 

gasheater (alleen industrie deel, werkplaats) 

Koeling:  VRF-systeem bij SEAT 

Ventilatie:  gebalanceerde ventilatie met WTW (kantoor) 

Verlichting:  LED-verlichting  

 

Bouwtijd:     mei 2016 t/m voorjaar 2020; i.v.m. plaatsing PV  
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Innovatief en milieubesparend ontwerpen 

De renovatie van beide showrooms en bandenopslag als werkplaats kent de volgende noemenswaardige 
duurzame maatregelen: 
 

• energiezuinige LED- verlichting; 

• energieopwekking op locatie d.m.v. PV-cellen  

• waterbesparende maatregelen: alle kranen max 6 l/min,  alle douches max 9l/min en tenminste 
50% van de herentoiletten is uitgevoerd als urinoir; 

• bemetering van afzonderlijke energie en waterstromen van beide showrooms; 

• maatregelen t.b.v. het duurzame medegebruik van de locatie voor vleermuizen, vogels en insecten 
in de vorm van nestkasten, een insectenhotel en specifieke beplanting; 

 
Deze maatregelen leiden o.a. tot de volgende energetische gebouwprestaties: 
 

 jaarlijks jaarlijks / m2 BVO 

VERWACHTE ENERGIEBEHOEFTE   

Gebouw gebonden installaties  98.097 kWh 36,2 kWh/m² 

   

DUURZAME ENERGIE verwachting   

Opgewekt en verbruikt op eigen perceel 65.777 kWh 24,25 kWh/ m² 

Opgewekt en geëxporteerd 0 kWh 0 kWh/m² 

   

FOSSIELE BRANDSTOF   

verwacht gebruik 9.980 m³ aeq  

   

DRINKWATER   

verwacht gebruik* 4,6 m3/persoon  

* o.b.v. gemiddeld toiletbezoek per persoon per dag: 5,9 keer  
 

 

 Milieubesparend bouwen 

Naast efficiënt bouwen en afvalvermindering door een goede voorbereiding, heeft er scheiding van afval 
plaatsgevonden in minimaal vier stromen. Afvalscheiding en –vermindering zijn onderdelen van het door het 
bouwteam opgestelde Smart Waste Management Plan. 
 
Daarnaast is er een werkplan opgesteld om de milieu impact van de bouwplaats verder te beperken. In het 
werkplan staan diverse maatregelen hiertoe. Voorbeelden van beoogde doelen zijn beperking van CO2-
uitstoot als gevolg van transport op de bouwplaats, beperking van waterverbruik, minimaliseren lucht en 
grondwatervervuiling, Tevens is er een milieubeleidsplan welk specifiek geschreven is voor de bouw van 
kracht geweest. 
 
Ook is er in de planvorming rekening gehouden met implicaties van het project voor de ecologie van het 
plangebied. Er zijn maatregelen getroffen die medegebruik van soorten tabellen 2 en/of 3 van de AMvB van 
de Flora en Faunawet faciliteren.  
 
Aan het pand van de autogarage is een kast geplaatst geschikt als paar- en zomerverblijfplaats voor de 
gewone dwergvleermuis. Daarnaast zijn kasten geplaatst die kunnen dienen als nestlocatie voor zwarte 
roodstaart en spreeuw. Verder is een gedeelte van het terrein ingericht met insectenbeplanting in de vorm 
van kattenkruid. Hierin is een insectenhotel geplaatst dat onderkomen kan bieden aan vlinders, bijen en 
overige insecten. 
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Alle voorzieningen worden jaarlijks gecontroleerd op de staat van onderhoud (rottingsverschijnselen,  
lekkages) en worden indien nodig gerepareerd. Daarnaast wordt het gebruik van de nestkasten en  
vleermuis voorzieningen gemonitord.   
 

BREAAM-NL aspecten 

Door middel van maatregelen op 9 hoofdstukken binnen de BREEAM-NL systematiek, is een BREEAM 
waardering ‘Good’ behaald. Deze score is behaald door punten te behalen binnen de 9 rubrieken van 
BREEAM. De totaalscore moet daarvoor minimaal 45% zijn. Dit doel is behaald door het nieuwbouw 
gedeelte te laten voldoen aan de crediteisen alsook het bestaande kantoor en showroom te renoveren 
zodat deze voldoen aan de gestelde eisen uit de BRL2014 
 
Voor het behalen van een BREEAM certificering is de adamasgroep ingeschakeld om als “BREEAM expert” 
extern namens DAGO het proces te adviseren, te sturen en te begeleiden. Adamasgroep stuurt en 
coördineert de totstandkoming van de uiteindelijke bewijsvoering, op basis van bewijslast die door alle 
betrokken partijen wordt aangedragen. 
 
De adamasgroep heeft als founding partner van de DGBC de nodige ervaring in het realiseren van 
BREEAM-gecertificeerde projecten. Op deze wijze wordt sneller nut en noodzaak samen met de klant 
gescheiden.  
Quickscans welk aan het begin zijn opgesteld leveren betrouwbare inzichten op. Ook voor DAGO is eerst 
een scan gemaakt van de BREEAM eisen en de wijze waarop dit behaald kan worden. Op basis van deze 
inzichten hebben de installateurs hun ontwerp en engineering aangepast. Ten Brinke Bouw is ten tijde van 
dit ontwerpproces betrokken en heeft de uitvoering hierop aangepast en aangestuurd.  
 
De kosten- en batenanalyse van zowel de interne als externe kosten als de kosten die betrekking hebben 
op de duurzaamheidsmaatregelen zijn steeds eerder in het proces ingezet waardoor de nauwkeurigheid 
stijgt.  
Middels vergroening door het behalen van het ‘Good’ BREEAM-certificaat hebben wij bijgedragen aan een 
hogere marktwaarde voor het gerealiseerde vastgoed. Uiteraard heeft de opgedane kennis over BREEAM 
ook voor overige partijen in het bouwproces een onderscheidende waarde. 
 
 

Tips voor een volgend project 

Op basis van ervaringen uit dit en voorgaande projecten, vinden wij de volgende aandachtspunten van 
belang voor een perfect BREEAM-traject: 
 

• BREEAM zo vroeg mogelijk in het proces opnemen, 

• keuzemoment wel/niet BREEAM nog eerder in proces SO-VO fase, 

• bespreken opzet met de installateurs in de eerste ontwerpfase 

• QuickScan en keuzelijst met kosten en baten moet leidend worden in zowel de VO als DO-fase, 

• samenwerking met accountant en subsidieadviseur en assessor t.a.v. MIA, EIA, als SDE+ 

• werken met partijen met BREEAM ervaring maken het proces eenvoudiger; ervaring geeft een 
duidelijke voorsprong 

• kies voor een FSC Chain of Custody, ISO 14001 en VCA gecertificeerde aannemer.  

• Meer begeleiding tijdens de bouwperiode om te zorgen voor een optimale uitvoering 
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Pre-assessmentscore; BREEAM-NL versie 2014.v2.1 

• Update BREEAM insteek versie 1.4: nadere uitwerking credits 

• Doelstelling beperking CO2 reductie middels PV installaties van SEAT levert volgende score op 
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