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Alle projecten die het verschil maken en zorgen 
voor een stap voorwaarts, zijn begonnen met 
ambitie. Met een visie hoe het beter en anders 

moet. Maar niet alle projecten die zijn begonnen met 
ambitie, maken het verschil. Het begint met ambitie, 
maar hieraan vast (kunnen) houden blijkt vaak niet 
eenvoudig. 

De projecten in deze uitgave zijn stuk voor stuk pro-
jecten die begonnen met ambitie en deze ambitie 
vervolgens ook hebben waargemaakt. De reis naar de 

gerealiseerde ambitie verliep niet altijd even vlekkeloos. 
De route kenmerkte zich door gaten in de weg (gebrek 
aan fi nanciën), pech (mislopen van subsidies), onge-
lukken (onderlinge miscommunicatie), verkeersopstop-
pingen (andere bestuurlijke prioriteiten) en omleidingen 
(wisselend opdrachtgeverschap), maar het einddoel 
werd wel degelijk gehaald. De techniek was zelden het 
probleem, ook geld meestal niet, maar soms ontbrak 
gewoon even de gezamenlijke overtuiging en de wil 
om er voor te gaan. Het gaat vaak om timing, het op 
het juiste moment evenwichtig en selectief verbinden 

van belangen en het organiseren van draagvlak en 
vertrouwen.
We hopen u met dit themanummer te inspireren en 
daarmee te helpen uw ambities 
daadwerkelijk te realiseren. En 
wie weet kunnen we u daar on-
derweg nog bij helpen.

ing. Ronald Schilt
directeur Merosch
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Projecten in het kort
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Oplevering
najaar 2014

Type
Containerterminal

Betrokken partijen
RWG, Maar!bouwmanagement, RB architectuur, 
Ikaabee, Bornia Bouwadvies, Merosch

Contactpersoon
Ronald Schilt
schilt@merosch.nl

Containerterminal Tweede Maasvlakte

Geavanceerd, duurzaam 
én zeewaardig
Op de Tweede Maasvlakte bouwt Rotterdam World Gateway (RWG) een van de meest geavanceerde en 
duurzame containerterminals ter wereld. Wanneer de RWG-terminal eind 2014 operationeel is, zal deze 
een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Rotterdam als Mainport voor Noordwest-Europa. 
Merosch is sinds 2010 als adviseur betrokken bij deze terminal. Een omvangrijk project met hoge ambities, 
strenge eisen en innovatieve technieken.

Unieke opgave in unieke omgeving
In 2010 deed Merosch met een consortium van ontwerpers 
mee aan een prijsvraag voor het ontwerp en de begeleiding 
van de realisatie van de nieuwe RWG-terminal. Met succes. 
De opdracht betrof een kantoor inclusief grote kantine 
en Control Room (3.000 m2), de aangrenzende werk- en 
onderhoudsplaats (3.000 m2), de Security Lodge (200 m2) 
en de Technical Gate Building (100 m2). Rekening moest 
worden gehouden met de bijzondere omstandigheden ter 
plaatse. Zo wordt het complex 24 uur per dag 7 dagen in de 
week gebruikt. Daarnaast loopt over het terrein, zelfs dwars 
door het kantoorgebouw, een douanegrens en worden de 
meest geavanceerde logistieke systemen toegepast. De rol 
van Merosch was dan ook niet beperkt tot de gebouwen, 
maar Merosch heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de 
coördinatie van de verschillende logistieke systemen en de 
bijbehorende gebouwen.

Veiligheid en bedrijfszekerheid
Uiteindelijk draait het bij RWG om de logistiek: het doorvoeren 
van containers. Uniek aan deze terminal is dat nagenoeg alles 
automatisch gebeurt. RWG wil niet alleen duurzame gebouwen, 

maar ook duurzame logistieke installaties. Mede daarom 
heeft RWG een primeur met de inzet van elektrische AGV’s 
(Automatisch Gestuurde Voertuigen). Dit zijn onbemande 
voertuigen die de containers verplaatsen naar een juiste locatie 
op het terrein voor verder transport. Deze elektrische voertuigen 
gebruiken batterijen; een robot verwisselt de batterijen uit de 
AGV’s in het oplaadstation. Dat klinkt heel eenvoudig, maar 
het oplaadstation was juist één van die onderdelen waarin het 
aankwam op intensieve samenwerking en doorzettingsvermo-
gen. Nieuwe technieken moeten namelijk niet zozeer uniek en 
innovatief, maar vooral veilig en bedrijfszeker zijn.

Duurzaam en zeewaardig
Het uitgangspunt was om de gebouwen zo comfortabel en 
duurzaam mogelijk te maken. In dat kader zijn kosten nog 
moeite gespaard. Toegepaste technieken zijn onder meer 
drievoudig glas, klimaatplafonds, volledige LED-verlichting, 
warmtepomp, warmte/koudeopslag en zonneboilers. Tel 
daarbij op dat de tweede Maasvlakte min of meer in zee 

ligt, wat nog eens extra eisen stelt ten aanzien van wind- en 
corrosiegevoeligheid.

Veranderende organisatie
Rotterdam World Gateway is in vele opzichten een bijzonder 
project. Niet alleen technisch gezien, maar ook wat betreft 
de organisatie waarbinnen Merosch opereert. Zo bestond 
het team van de opdrachtgever ten tijde van de prijsvraag 
nog maar uit zes mensen, inmiddels bestaat dit team uit 
meer dan honderd mensen. Het team groeit de komende tijd 
verder door tot circa 200 à 250 mensen.

‘’Op een nieuw stukje Nederland is in zeer korte tijd een com-
pleet nieuwe wereld gerealiseerd waarbij samenwerking, ont-
wikkeling en duurzaamheid hand in hand gaan. De omvang 
van de opgave en de vele raakvlakken tussen verschillende 
disciplines maakt dit voor ons tot een uniek project.’’
Peter Verlinden, projectdirecteur ontwerpteam 
MAAR!bouwmanagement

INNOVATIES
Innovaties zijn noodzakelijk, maar slechts als 

middel. Uiteindelijk moet het project duurzaam 
zijn, maar vooral ook veilig en bedrijfszeker.

DOORBIJTEN
Een groot project met nieuwe, onbekende 

systemen en technieken, met veel betrokken 
partijen en aanvankelijk veel onduidelijkheid 
over prestaties en verantwoordelijkheden, 

vraagt om doorbijters.

ROTTERDAM

bron: Aerolin Photo

bron: RWG
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Energieneutrale Dorus Rijkersschool Amsterdam

Maximale ambities met 
minimale budgetten
Een gezonde en energieneutrale school die de scholenbouwprijs wint, dat waren de uitgesproken ambities van 
het stadsdeel Amsterdam-Noord en de Dorus Rijkersschool die werden meegegeven aan het ontwerpteam. Een 
uitdagende maar zeker geen eenvoudige opgave, zo zou blijken. De beschikbare budgetten voor nieuwbouw zijn 
beperkt en de normvergoeding voor de exploitatiekosten is veel te laag. Merosch was reeds in het voortraject 
betrokken bij het opstellen van het programma van eisen en daarna ook bij de uitvoering van het ontwerp.

Het begint met ambitie
Volgens de ambities van de stad Amsterdam moet alle 
nieuwbouw minimaal 50 procent energieneutraal zijn. Dit 
was dan ook voor het Projectmanagement Bureau van de 
gemeente (PMB) uitgangspunt toen Merosch werd gevraagd 
om voor de nieuw te bouwen Dorus Rijkersschool op hoofd-
lijnen de technische en fi nanciële consequenties in beeld 
te brengen. Ook voor de variant waarbij de school volledig 
energieneutraal zou worden. Op basis hiervan is door stads-
deel Amsterdam-Noord en de Dorus Rijkersschool besloten 
om enig aanvullend budget toe te kennen voor het 100 
procent energieneutraal maken van de school.

Optimaliseren 2.0
Ondanks het aanvullend budget was het nog geen gelopen 
race om deze hogere ambitie binnen de fi nanciële kaders te 
kunnen ontwerpen. Vanuit oogpunt van energie, investerings-
kosten én exploitatiekosten was de insteek om de toepassing 
van actieve koeling met koelmachines te voorkomen. Hieruit 
kwam de wens naar voren om op de zonbelaste gevels de ra-
men zo klein mogelijk te maken. Tegelijkertijd waren de eisen 
van het ‘frisse scholen programma van eisen’ om daglicht 
maximaal toe te laten van toepassing. En daarmee juist de 
wens grote ramen toe te passen. Na vele berekeningen en 
de afweging van alternatieven (tot op zeer hoog detailniveau 
en per lokaal onderzocht) is door de architect en Merosch 
gezocht naar het optimum tussen voorkomen van koeling dan 
wel opwarming van de ruimte, optimale daglichttoetreding, 
esthetisch fraai gevel- en dakontwerp en besteedbaar budget.

Overheveling buitenonderhoud
Met ingang van 1 januari 2015 wordt landelijk voor basis-
scholen het zogenaamde buitenonderhoud (dat wil zeggen 

onderhoud aan het bouwkundige casco en de installaties) 
overgeheveld van gemeenten naar de scholen zelf. De Dorus 
Rijkersschool wilde daarom weten in hoeverre de normver-
goeding voldoende is om de energie- en onderhoudskosten 
van de nieuwe energieneutrale school te dekken. Uit de door 
Merosch opgestelde analyse kwam het ontnuchterende 
beeld naar voren dat wanneer men de installaties deugdelijk 
wil onderhouden, de normvergoeding voor onderhoud veel 
en veel te laag is (zie afbeelding). Ook de normvergoeding 
voor energiegebruik is zelfs voor een energieneutrale school 

- waarbij het gebouwgebonden energieverbruik voor verwar-
ming, koeling, ventilatie, tapwater en verlichting over een jaar 
gezien netto nul is - maar net voldoende. Dit is echter wel de 
realiteit waar de school mee geconfronteerd wordt en samen 
met het PMB en het stadsdeel Amsterdam-Noord moest 
gezocht worden naar voldoende fi nanciële dekking.

“De Stichting Openbaar Onderwijs Noord richt zich op 
kwalitatief goed onderwijs voor de leerlingen en aantrekkelijk 
werkgeverschap voor de medewerkers. De nieuwe, duurzame 
huisvesting van de Dorus Rijkersschool zal hier een wezenlijke 
bijdrage aan leveren.”
Joost Korver, directeur Dorus Rijkersschool

“In het ontwerp van de nieuwe Dorus Rijkersschool willen we 
de verbeelding prikkelen. Van leerlingen, leraren en omwo-
nenden. In het nieuwe schoolgebouw wordt duurzaamheid 
tastbaar, door de stoere betonnen muren, de hoge ruimtes 
met dakramen voor het daglicht uit het noorden en de grote, 
ronde ramen in de gevel.”
Gianni Cito, partner Moke architecten

AMBITIE
Ambities moeten helder geformuleerd zijn en 
betrokken partijen moeten de overtuiging en 
de wil hebben om deze ook daadwerkelijk te 

verwezenlijken.

ONDERHOUD ALS LAST
Het gevolg van de overheveling van het buiten-
onderhoud naar de scholen zelf is vooralsnog 

dat de normvergoeding ruim onvoldoende is om 
de energie- en onderhoudskosten te dekken.

Oplevering
2015

Type
School

Betrokken partijen
OBS Dorus Rijkersschool, Stadsdeel 
Amsterdam-Noord, Projectmanagement Bureau 
Amsterdam, Moke architecten, Boshuizen 
bouwadvies, Pieters Bouwtechniek, Merosch

Contactpersoon
Bart Advokaat
b.advokaat@merosch.nl

AMSTERDAM

bron: Moke architecten
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Oplevering
2013-heden

Type
Woonwijk

Betrokken partijen
Programmabureau RijswijkBuiten, 
Stadsgewest Haaglanden, TU Delft, 
KuiperCompagnons, Deloitte, Dura Vermeer, 
KlimaatGarant, Stedin, Merosch

Contactpersoon
Robbert van Rijswijk
r.vanrijswijk@merosch.nl 

Energieneutraal RijswijkBuiten

Het resultaat van ambitie 
en leiderschap
RijswijkBuiten is een wijk die op termijn evolueert tot een energieneutrale wijk, waarbij op grote schaal duurzame 
energie wordt opgewekt en de bewoners eventuele overschotten aan elkaar kunnen leveren. Dit was ook de ambitie 
die in 2010 door de gemeenteraad werd meegegeven bij de ontwikkeling van de circa 3.500 nieuwbouwwoningen in 
RijswijkBuiten. Inmiddels zijn de eerste 105 energieneutrale woningen opgeleverd. RijswijkBuiten is hiermee een van 
de weinige gebiedsontwikkelingen waarbij de verkoop van woningen, ondanks de malaise op de woningmarkt, goed 
loopt. De energieneutrale ambitie, bevlogen leiderschap vanuit het programmabureau, onderling vertrouwen tussen de 
samenwerkingspartners en hoge verwachtingen hebben hier zeker een positieve bijdrage aan geleverd.

Overtuigende vergezichten
Het begint met de bestuurlijke ambitie om een energieneutrale 
wijk te realiseren, maar ook met strikte financiële kaders en 
doelen ten aanzien van de grondexploitatie. Dat vraagt om 
bevlogen leiderschap, de kunst om op het juiste moment de 
juiste mensen en expertise in de arm te nemen en deze zowel 
de ruimte als het vertrouwen te geven. Een kunst die het 
programmabureau RijswijkBuiten goed verstaat. 
Merosch heeft in een projectplan de technische en finan-
ciële consequenties van de geformuleerde ambitie in beeld 
gebracht en inzichtelijk gemaakt op welke wijze hiervoor 
maximaal draagvlak bij alle betrokken partijen kan worden 
gecreëerd. Op basis van dat projectplan is de ambitie een 
energieneutrale wijk te bouwen in een vroegtijdig stadium 
unaniem door de gemeenteraad aangenomen en zijn de eer-
ste energieneutrale woningen (EPC=0) inmiddels opgeleverd. 
Succes mag gevierd worden, maar gewaakt moet worden 
voor de pyrrusoverwinning: ook in de toekomst moeten be-
woners tevreden blijven over hun huis en niet geconfronteerd 
worden met te hoge prijzen of niet werkende technieken. 
De volgende stap is het verzetten van de bakens en volledig 
energieneutraal worden.

De juiste experts, vertrouwen en hoge 
verwachtingen 
Om gelijktijdig een bijzonder prettig leefbare wijk én de 
gestelde ambities te realiseren, is vanaf het begin een 
select gezelschap aan professionals ingeschakeld door het 

programmabureau RijswijkBuiten. Deze groep kreeg de op-
dracht om integraal en intensief met elkaar samen te werken. 
Zo is onder meer intensief gezocht naar (alternatieve) manie-
ren waarop de meerkosten van de energieneutrale woningen 
gefinancierd zouden kunnen worden. De meerkosten voor 
energieneutraliteit mochten namelijk niet leiden tot hogere 
V.O.N.-prijzen van de woningen. In het informatiecentrum 
RijswijkBuiten is ook een expositieruimte over duurzaamheid 
ingericht, om bewoners te informeren over de voordelen.

De consument centraal en VEH-proof
De eerste fase (250 energieneutrale woningen) wordt gereali-
seerd door bouwend ontwikkelaar Dura Vermeer. De energie-
voorziening (warmtepomp, zonnepanelen, etc.) van deze wo-
ningen wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door KlimaatGarant. 
KlimaatGarant garandeert de kopers 25 jaar lang de goede 
werking van deze installaties. Ook garandeert KlimaatGarant 
dat de energieopwekking door de zonnepanelen hoger zal 
zijn dan het energieverbruik voor koeling, verwarming, warm 
tapwater en ventilatie. Een eventueel hoger energiegebruik 
wordt door de Energie Exploitatie Maatschappij RijswijkBuiten 
(EERB) gecompenseerd. De bewoner betaalt een vergoeding 
(ongeveer € 100,- per maand), die lager uitvalt dan de kosten 
van een reguliere woning die voldoet aan het bouwbesluit en is 
voorzien van een gasketel. De bewoner kan de installatie ook 
kopen, bij oplevering of tussentijds, met behoud van alle rech-
ten ten aanzien van onderhoud, product- en energiegarantie.
Het gehanteerde contract tussen de bewoners en 
KlimaatGarant is getoetst door de Vereniging Eigen Huis 
(VEH), om zeker te zijn van een evenwichtige verdeling van 
de belangen van bewoner en KlimaatGarant.

Eerste NOM-woning van Nederland
In een volgende stap is een demonstratieproject van vijf 
volledig energieneutrale woningen gerealiseerd. De reali-
satie van deze zogenaamde ‘nul-op-de meter’ woningen 
(NOM-woningen) is mede tot stand gekomen door subsidie 

die vanuit het programma Energiesprong beschikbaar is 
gesteld. Door toepassing van extra zonnepanelen en enkele 
gebruiksgebonden maatregelen (apparatuur met A+++-
label, LED-verlichting, etc.) kunnen de bewoners van deze 
woningen op jaarbasis rekenen op een gegarandeerde nul 
op de meter. Omdat het de eerste gerealiseerde NOM-
woningen van Nederland zijn, werden de sleutels tijdens de 
oplevering symbolisch aan de bewoners van deze woningen 
overhandigd door minister Blok. In de nabije toekomst zal 
worden ingezet op meer van dergelijke volledig energieneu-
trale en zelfs energieleverende NOM-woningen. Om vraag 
en aanbod van energie in de wijk zo goed mogelijk op elkaar 
af te stemmen zal de toepassing van zogenaamde ‘smart 
grid’-oplossingen daarom ook een steeds nadrukkelijker rol 
gaan krijgen. Om voorop te blijven lopen en in te spelen op 
deze (technologische) ontwikkelingen, wordt momenteel een 
nieuw visiedocument ontwikkelt waarin een nieuwe stip op 
de horizon wordt gezet. 

“Duurzaamheid is pas geslaagd als iedereen meedoet. 
Professioneel leiderschap is nodig om iedereen te overtuigen 
van de meerwaarde van duurzaamheid. Zonder die overtui-
ging verzandt duurzaamheid in een hobby van enkelen.”
Jan Brugman, directeur Programmabureau RijswijkBuiten

“De praktijk van de gebiedsontwikkeling in RijswijkBuiten laat 
zien dat een duurzaamheidsambitie, waaronder woningen 
die toekomstbestendig zijn met een EPC van nul, kan worden 
gerealiseerd in een goede samenwerking tussen een bouwer 
en de gemeente, zonder dat het gepaard gaat met negatie-
ve financiële effecten voor één van beide partijen. Ook de 
woonconsument is met het principe van de private Energie 
Exploitatie Maatschappij financieel beter uit, weet waar hij of 
zij aan toe is voor korte en lange termijn en heeft de garantie 
dat alles ook echt naar behoren werkt. Hiermee wordt een 
wijk ontwikkeld die nu al volledig aan onze wensen en eisen 
van ná 2020 voldoet, zonder nadelige financiële effecten. 
Bouwproductie en bewonerstevredenheid in RijswijkBuiten 
bevestigen dit ook in de praktijk.”
Frank ten Have, partner Deloitte Real Estate

LEIDERSCHAP
Leiderschap is de kunst om op het juiste 

moment de juiste mensen en expertise in de 
arm te nemen en deze zowel de ruimte als het 

vertrouwen te geven.

NIEUWE STIP OP DE HORIZON
Om voorop te blijven lopen en in te spelen op 
nieuwe (technologische) ontwikkelingen, zal 
telkens een nieuwe stip op de horizon gezet 

moeten worden.

RIJSWIJK

bron: Programmabureau RijswijkBuiten

bron: Programmabureau RijswijkBuiten
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Multifunctionele accommodatie Plein Oost Haarlem

Ambitie en vasthoudend heid 
leiden tot energieneutraal 
scholencomplex 

Oplevering
voorjaar 2014

Type
Multifunctionele 
accommodatie

Betrokken partijen
Gemeente Haarlem, Stichting Spaarnesant, 
Kristinsson Architecten, SRO, Royal 
Haskoning-DHV, LBP Sight, AgentschapNL, 
Huib Bakker Bouw, Merosch

Contactpersoon
Robbert van Rijswijk
r.vanrijswijk@merosch.nl 

Het begon met de ambitie van de gemeente Haarlem en een bevlogen ambtenaar. Geld was er in eerste instantie niet, wel de 
overtuiging dat met de nieuwbouw van het scholencomplex Plein Oost een kans voorhanden lag. Uiteindelijk is in het voorjaar van 
2014 op het DSK II-terrein in Haarlem een gezond en energieneutraal scholencomplex opgeleverd, bestaande uit een basisschool, 
een speciale basisschool, een peuterspeelzaal en een gymzaal. Het totstandkomingsproces verliep niet zonder slag of stoot, maar 
door vast te houden aan de oorspronkelijke ambities is een school gebouwd waar leerlingen en leraren trots op zijn.

Ambitie als vertrekpunt
De doelstelling een energieneutraal gebouw te realiseren is 
voortgekomen uit de ambitie van de gemeente Haarlem om 
alle gemeentelijke gebouwen vanaf 2015 klimaatneutraal 
te willen realiseren. Merosch is gevraagd in een haalbaar-
heidsstudie de technische en financiële consequenties 
van de gestelde ambities in beeld te brengen. Het proces 
rondom de totstandkoming van de studie is cruciaal ge-
weest voor het organiseren van betrokkenheid en draag-
vlak bij alle partijen. Zo heeft de studie als basis gediend 
voor de overeenkomst tussen Stichting Spaarnesant en 
de gemeente Haarlem om naast het normbedrag conform 
de (model)verordering onderwijshuisvesting ook aanvul-
lend budget beschikbaar te stellen. Tevens is op basis 
van de studie subsidie aangevraagd én toegekend in het 
kader van de regeling ‘Unieke Kansen Programma - Naar 
Energieneutrale Scholen en Kantoren’ (UKP-NESK) van 
AgentschapNL. 

Weerstand en vasthoudendheid
Met de gemeentelijke bijdrage en de UKP-NESK subsi-
die was het totaal geraamde investeringsbedrag nog niet 
volledig gedekt. Dit heeft Stichting Spaarnesant doen 
besluiten om ook een extra bijdrage te leveren in de vorm 
van kapitalisatie van het (verwachte) exploitatievoordeel 
van de school. Maar dan breekt de economische crisis uit 
en komen haalbaarheden in een ander daglicht te staan. De 
toegezegde subsidie van een half miljoen vroeg namelijk wel 
om een substantiële eigen bijdrage. Dit dilemma heeft geleid 
tot de nodige discussies en veelvuldig overleg met betrokken 
partijen, maar uiteindelijk is toch besloten geen concessies 
te doen ten aanzien van de geformuleerde ambities.
Gedurende het ontwerpproces is gebleken dat met be-
trekking tot het behalen van de ambities drie thema’s op 
gespannen voet met elkaar staan: de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden, het realiseren van een gezond binnen-
klimaat en het maken van een energieneutraal gebouw. Dit 
heeft nog wel eens geleid tot conflicterende situaties tussen 
het bouwkundige en het installatietechnische ontwerp. Maar 
zonder wrijving geen glans. Door een pragmatische aanpak 
en de nodige variantenstudies, is uiteindelijk een gebouw 
gerealiseerd waar alle betrokkenen trots op zijn. 

Meten is weten
Om te borgen dat de gestelde ambities van een gezond bin-
nenklimaat en energieneutraliteit ook daadwerkelijk worden 
gerealiseerd, is Merosch al vanaf het begin als DUBO-auditor 
ingezet. De DUBO-auditor ziet erop toe dat de ambities in 
het gehele traject, van ontwerp tot en met ingebruikname, 
geborgd en bewaakt blijven. Nu het gebouw is opgeleverd 
zullen de installaties, gedurende een periode van twee 
jaar, worden gemonitord om te toetsen of het gebouw in 

werkelijkheid ook functioneert en presteert zoals vooraf 
bedacht. Dit heeft ondertussen al geleid tot nadere optimali-
satie van het ventilatie- en verlichtingssysteem.

Trots en positivisme 
De leerlingen en leraren zijn trots. Ze hebben niet alleen een 
energieneutrale school, maar ook een hele mooie en lichte 
school gekregen. Ze voelen zich bevoorrecht om hier naar 
school te gaan en misschien is dat wel de beste basis voor 
een meer duurzame toekomst.  

“Om tot een energieneutraal schoolgebouw te komen, 
dienen vele krachtenvelden in goede banen te worden geleid. 
Bij de uitwerking van thema’s als onderwijsvisie, ambitie, 
financiering, stedenbouw, architectuur en bouwen zijn voor 
de verschillende vakdisciplines diverse stakeholders actief, 
met elk hun eigen inbreng. Voor een goed samenspel is 
communicatie en informatie-uitwisseling in alle projectfasen 
van cruciaal belang. Hierbij moeten de doelstellingen van 
het project, maar ook de afzonderlijke belangen niet uit het 
oog worden verloren. Begrip, samenwerking en verbinden 
zijn daarbij de sleutelwoorden gebleken. Voor mij persoonlijk 
is het bijzonder leuk om te vernemen dat de gebruikers met 
trots spreken over ‘hun’ gebouw en zich daarin prettig voe-
len. Uiteindelijk is het daar allemaal om begonnen…..”
Herman van Langen, projectmanager a.i. SRO

“Als toekomstige gebruikers zijn we vanaf het begin betrokken 
bij het ontwerp en de realisatie van het gebouw, waardoor 
ook maximaal rekening gehouden is met onze behoeften en 
wensen. Het resultaat is dat we er flink op vooruit zijn gegaan 
ten opzichte van het oude gebouw. Het gebouw is uiterst 
comfortabel en we beschikken over alle denkbare moderne 
voorzieningen. Het is echt een feestje om in dit gebouw te 
mogen lesgeven.”
Ronald Wijers, directeur openbare basisschool Plein Oost

SMEEROLIE
De toegekende subsidie heeft uiteindelijk als 
smeerolie gewerkt om tot definitieve besluit-

vorming te komen.

MONITORING VOOR OPTIMALISATIE
Monitoring heeft al geleid tot optimalisering van 

het ventilatie- en verlichtingssysteem. 

HAARLEM

bron: Kristinsson Architectenbron: Merosch

bron: Kristinsson Architecten
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Risicominimalisatie door 
prestatiecontracten
In zowel Oud-Woensel als Dijkstraten is ervoor gekozen 
om de realisatie en exploitatie van de energievoorziening 
voor een periode van 15 jaar aan te besteden op basis van 
prestatiecontracten. Door het aangaan van prestatiecontrac-
ten wil ‘thuis bijdragen aan het aantoonbaar en transpa-
rant betaalbaar houden van duurzame energiesystemen 
voor haar huurders. Hierbij zijn garanties gevraagd van de 
aannemende partij (en haar leveranciers) voor wat betreft de 
goede werking en de energieprestatie van woningen en de 

warmtepompen. Om te bepalen of de energieprestaties in 
werkelijkheid worden behaald, zullen zowel het energiever-
bruik als de rendementen worden gemonitord. 

“In Oud-Woensel is gekozen voor het inzetten op WKO. In een 
bestaande wijk kan dat nog behoorlijk ingewikkeld zijn. Het 
vraagt flexibiliteit van de gemeentelijke afdelingen, aangezien 
leidingen worden gelegd en bronnen worden geslagen in het 
openbaar gebied dat is ingericht met bomen, parkeerplaatsen 
en ondergrondse leidingen. Door te wijzen op het belang van 
WKO als instrument van het gemeentelijk beleid om in 2040 
energieneutraal te zijn, zijn processen binnen de gemeente ge-
stroomlijnd en is uiteindelijk voldoende draagvlak gecreëerd.”
Alfredo Verboom, beleidsadviseur gemeente Eindhoven

“Aangezien techneuten en bewoners elkaar niet altijd verstaan, 
is het van groot belang om helder en transparant te blijven 
communiceren om zodoende misvattingen te voorkomen.”
Dennis Kerkhof, projectmanager woonstichting ’thuis

Wijkvernieuwing Oud-Woensel, Eindhoven en 
nieuwbouw in Best van woonstichting ’thuis

Woonstichting garandeert 
lage woonlasten
Woonstichting ‘thuis uit Eindhoven heeft klanttevredenheid diep in haar cultuur zitten. Vanuit de gedachte van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen ziet zij het dan ook als haar kerntaak om de woonlasten van haar huurders 
betaalbaar te houden. Daarom zet ‘thuis bij nieuwbouwprojecten in op het zo energiezuinig mogelijk realiseren van woningen. 
Recente projecten zijn de herstructurering van circa 450 woningen in de wijk Oud-Woensel in Eindhoven en de nieuwbouw 
van circa 115 woningen in de wijk Dijkstraten in Best. Daarbij wordt in de energievoorziening voorzien door middel van 
warmtepompen en, in het geval van Dijkstraten, PV-panelen. Om ervoor te zorgen dat de woonlasten voor de huurders 
ook daadwerkelijk betaalbaar blijven, heeft ‘thuis ervoor gekozen om de energievoorziening in deze projecten zelf te gaan 
exploiteren via een eigen Energie Exploitatie Maatschappij

Huurders centraal
Bij beide projecten zijn de bewoners direct vanaf het begin 
intensief betrokken geweest bij de plannen, waardoor breed 
draagvlak voor de plannen ontstaat. Zo worden bewoners 
op informatieavonden uitgenodigd om kritisch te reageren 
op de voorstellen en worden excursies georganiseerd naar 
vergelijkbare projecten. Comfortverhoging is het vertrekpunt 
bij het verduurzamen van de woningvoorraad; bewoners 
moeten direct kunnen profiteren van de plannen.

Nieuwe rol ‘thuis bij volkshuisvesting
Om de bewoners optimaal te kunnen laten profiteren, is 
ervoor gekozen om een Energie Exploitatie Maatschappij 
(EEM) op te richten. Merosch heeft de besluitvorming 
omtrent de oprichting van de EEM binnen ‘thuis begeleid. 
Uitgangspunt is dat de EEM een middel is om het doel (ener-
giezuinige woningen met lage woonlasten voor de huurders) 
te realiseren. De EEM heeft dan ook geen winstoogmerk, 
maar investeert en beheert de duurzame energievoorzie-
ningen. In ruil daarvoor ontvangt de EEM van ‘thuis een 
eenmalige bijdrage aansluitkosten en van de huurders een 
jaarlijkse exploitatievergoeding voor het gebruik van de 
energievoorziening. De hoogte van de aansluitbijdrage en 
de exploitatievergoeding zijn zodanig dat zowel ‘thuis als de 
huurders niet meer kwijt zijn dan in het geval van een regu-
liere nieuwbouwwoning voorzien van een gasketel. Door de 
oprichting van de EEM heeft ‘thuis een nieuwe, aanvullende 
rol op zich genomen binnen de volkshuisvesting.

Oplevering
Eind 2013

Type
Woonwijk

Betrokken partijen
Gemeente Eindhoven, gemeente Best, 
Woonstichting ‘thuis, BAM Woningbouw Weert, 
Eteck, Van Bergen Bouw en Ontwikkeling, 
Heijmans, Dubo Techniek, Merosch

Contactpersoon
Ronald Schilt
schilt@merosch.nl

EINDHOVEN

WOONLASTEN HUURDERS CENTRAAL
Om lage woonlasten voor huurders te kunnen 

garanderen, heeft de woonstichting ervoor 
gekozen om een eigen Energie Exploitatie 

Maatschappij op te richten.

Exploitatiekosten huurder woonstichting ’thuis

  Vastrecht (16%)

  Energiekosten (84%)

  Vastrecht (16%)      Energiekosten (29%)    

  Exploitatiebijdrage (55%)

RISICOMINIMALISATIE
Door zowel de realisatie als exploitatie van de 

energiesystemen voor een langere periode aan 
te besteden op basis van prestatiecontracten, 
wordt het risico op onvoldoende functioneren 

voor de woonstichting geminimaliseerd. 

Referentiewoning met gas Energieneutrale woning

bron: woonstichting ’thuis
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Consument aan het stuur
De Vereniging Ecowijk Houten heeft een gezamenlijke 
ambitie: het realiseren van een duurzame wijk. De groep 
deelnemers bestaat uit een gemêleerd gezelschap van 
uiteenlopende leeftijden, interesses, gezinssamenstellingen, 
professionele achtergronden en besteedbare budgetten. 
Hoewel je als adviseur formeel te maken hebt met één 
opdrachtgever, namelijk de vereniging, heb je in de praktijk 
te maken met allemaal individuele, toekomstige eigenaren 
van woningen met verschillende ideeën en accenten. Een 
dergelijke opgave vraagt niet alleen om technische ken-
nis van zaken, maar ook de competentie om duidelijk en 
helder te communiceren over de aanpak en de verschillende 
keuzemogelijkheden die er zijn. Inclusief de bijbehorende 
consequenties voor wat betreft gebruik en kosten.

Communiceren, communiceren, 
communiceren
Verschillende leden van de vereniging hadden zich vanuit de 
werkgroep Duurzame Energie en Materialen (DEMA) voor 
aanvang van de betrokkenheid van Merosch verdiept in de ver-
schillende keuzemogelijkheden om te komen tot gezonde en 
energieneutrale woningen. Waaronder de mogelijkheid van het 
bouwen met strobalen. Vanuit deze brede inventarisatie heeft 
Merosch de voor- en nadelen van de verschillende technieken 
en systemen in beeld gebracht en een viertal samenhangende 
concepten opgesteld. Verschillende voorlichtingssessies voor 

het collectief en de werkgroepen werden gebruikt om informa-
tie uit te wisselen en de wensen en eisen scherper te krijgen. 
Naast de collectieve sessies was ook ruimte voor verdiepende 
individuele adviesgesprekken. Uiteindelijk hadden de leden 
voldoende informatie om uit het woud aan keuzes te kunnen 
kiezen. De uitdaging bij dit proces was om, enerzijds, vanuit 
de verschillende wensen ruimte te laten voor de keuze uit 
verschillende systemen. Anderzijds is het vanuit het oogpunt 
van efficiëntie (beperking van kosten en de kans op fouten in 
ontwerp en realisatie) wenselijk het aantal varianten te beper-
ken tot hooguit vier energieconcepten.

Van empatisch adviseren naar professionele 
projectaanpak
Van de competenties die gevraagd worden bij het adviseren 
van particuliere opdrachtgevers die beperkte tot geen ervaring 
hebben met het bouwen van een eigen woning, moest na het 
keuzeproces geschakeld worden naar een zakelijke en project-
matige aanpak met de leden van het ontwerp- en bouwteam. 
Onder aansturing van de vereniging en ondersteund door 
Buildingcommunity, heeft Merosch met de leden van het 
ontwerpteam vervolgens een installatieontwerp opgesteld. Dit 
ontwerp is voorzien van een programma van (prestatie-)eisen. 
De prestatie-eisen moeten bij en na oplevering aantoonbaar 
op de meters worden gerealiseerd. Deze eisen hebben onder 
meer betrekking op geluidsproductie van installaties, luchtzui-
verheid en energieprestaties van warmtepomp en PV-panelen.

‘Om zelf je woning te bouwen, is een groot uithoudingsver-
mogen nodig. Samen met anderen is dat bouwproces en het 
maken van keuzes nog ingewikkelder. Dat veel van de ecologi-
sche ambities  - zo vlak voor de start van de bouw - overeind 
zijn gebleven, is een prestatie van formaat. Qua ontwerp, 
materiaal, energie en sociale samenhang ontstaat een unieke 
buurt met grote meerwaarde.’ 
Katja van der Valk, proces- en projectmanager 
Buildingcommunity

“Transition Town Houten droomde van een ecologische 
woonwijk. Met veel lef, energie en gezond verstand zijn de 
toekomstige bewoners nu bezig om deze droom te realiseren. 
Niet alleen dromen en praten, maar gewoon doén!”
Jacqueline van Leent, bestuurslid Vereniging Ecowijk 
Houten en voorzitter bouwteam

CPO Ecowijk Houten

De balans tussen individuele 
en collectieve ambities

ADVISERING VAN CPO
Het adviseren van bouwgroepen vergt beheer-
sing van de kunst van het evenwichtig invulling 
geven van uiteenlopende individuele ambities 

binnen de kaders van het collectief.

IT TAKES TWO TO TANGO
Ze moeten het samen doen. De particulier die 
zelden of nooit een huis laat bouwen enerzijds 

en de professionele ontwerper en bouwer, die zo 
snel mogelijk wil bouwen, anderzijds.

De ambitie van de Ecowijk in Houten is een wijk realiseren met gezonde, betaalbare, water- en energiezuinige, lichte 
woningen in een groene, speelse woonomgeving. Met mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten, maar ook 
voldoende privacy. Het betreft een wijk met 35 woningen die door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO) wordt gerealiseerd. Bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een manier om als groep particulieren 
collectief een wijk te realiseren met daarin een woning die helemaal voldoet aan de eigen wensen. Een hele uitdaging.

Oplevering
2016

Type
Woonwijk

Betrokken partijen
Vereniging Ecowijk Houten, ORIO architecten, 
Buildingcommunity, Van Bekkum, Snetselaar, 
Merosch

Contactpersoon
Arnoud Matser
a.matser@merosch.nl

HOUTEN

Rioolgemaal
DEN BOSCH

De firma Kwakernaak uit Groot-Ammers heeft de 
aanbesteding gewonnen van het te renoveren grote 
rioolgemaal uit 1965 aan de Oude Engelense weg in 
Den Bosch. Een van de belangrijke gunningscriteria 
was de wijze waarop het rioolgemaal energieneutraal 
gerealiseerd zou worden. Dit criterium was uiteinde-
lijk een van de doorslaggevende factoren waarom de 
opdracht aan Kwakernaak is gegund. Merosch heeft 
hiervoor een concept ontwikkeld en de benodigde 
(energie) berekeningen uitgevoerd en is nu betrokken 
bij de verdere uitwerking. Omdat het niet bepaald een 
veel voorkomende opgave is, zijn in nauw over-
leg met Kwakernaak en opdrachtgever de nodige 
verdiepingsslagen gemaakt. De renovatie vindt plaats 
medio 2014. Toegepaste maatregelen zijn onder 
meer warmteterugwinning uit de pompen, infrarood-
verwarming en zonnepanelen. Voor de zonnepanelen 
is door Merosch de SDE-subsidie aangevraagd.

Haagse Hogeschool
DEN HAAG

Meer comfort in de zomer, een hogere bezetting, 
duurzamer en een lagere energierekening: dat zijn 
de wensen en eisen van de Haagse Hogeschool met 
betrekking tot de aanpassing en renovatie van de 
klimaatinstallatie van het complex dat bestaat uit ruim 
90.000 m². Merosch is gevraagd om middels een vari-
antenstudie te komen tot een advies voor de renovatie 
van de klimaatinstallatie. Een beperking hierbij is dat 
onvoldoende elektrisch aansluitvermogen aanwezig is 
voor uitbreiding met koelmachines. Alternatieven waar 
naar gekeken wordt zijn onder meer verbetering van de 
schil en zonwering, warmte/koudeopslag en benutting 
van het nabij gelegen oppervlaktewater. De varianten 
zijn getoetst op technische haalbaarheid en inpasbaar-
heid en zijn in nauw overleg met de afdeling huisvesting 
door Merosch voorzien van een uitgebreide financiële 
analyse. Deze is volledig afgestemd op de budgetten 
van Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP).

C-pier Schiphol
HAARLEMMERMEER

De C-pier van Schiphol is een van de pieren die in de 
komende periode op de planning staat om te worden 
gerenoveerd. Eisen hierbij zijn dat het comfort en 
de energieprestatie aanzienlijk verbetert en dat de 
passagiersafhandeling tijdens de renovatie door kan 
blijven gaan. Ipero en Merosch hebben samen met de 
verschillende stakeholders binnen en buiten Schiphol 
een uitgebreide en integrale conceptstudie opgesteld. 
Het betrof onder meer het opzetten van een uitge-
breid rekenmodel voor de energiestromen en een 
uitgebreide financiële analyse (volgens de Schiphol 
standaard) met investeringskosten, exploitatiekosten 
en rentabiliteit. Een van de vragen was om het verschil 
aan te geven tussen varianten waarbij sprake is van 
een levensduurverlenging door renovatie van 15 en 
van 30 jaar. Op basis van deze studie zal Schiphol in 
het najaar van 2014 beslissen welke variant voor de 
renovatie van toepassing zal zijn.

Type
Rioolgemaal

Type
School

Type
Terminalgebouw 
luchthaven

Contactpersoon
Robbert van Rijswijk
r.vanrijswijk@merosch.nl

Contactpersoon
Arnoud Matser
a.matser@merosch.nl

Contactpersoon
Bart Advokaat 
b.advokaat@merosch.nl

bron: Vereniging Ecowijk Houten
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Smart Climate Grid Roosendaal

Kansen zien en 
belangen verbinden

Oplevering
Eind 2014

Type
Zeer laag 
 temperatuur (ZLT) 
warmtenet

Betrokken partijen
Gemeente Roosendaal, SITA ReEnergy, Provincie Noord-Brabant, 
ROC Kellebeek College, Bouwfonds Ontwikkeling, Heijmans, 
Van Dijnsen Installatiewerken, Nijkamp Aanneming, BAM 
Infratechniek Zuid, Cofely GDF Suez, Tebodin, Merosch

Contactpersoon
Ronald Schilt 
schilt@merosch.nl 

ROOSENDAAL

De eerste plannen voor een 4e generatie warmtenet stammen uit 2010, wanneer betrokken partijen mogelijkheden 
zien voor de realisatie van een warmtenet voor de nieuwbouwwijk Stadoevers in Roosendaal. Op basis hiervan 
is een verkennende studie uitgevoerd waarin (on)mogelijkheden van een dergelijk warmtenet zijn onderzocht. 
Na een langdurig en complex besluitvormingsproces, heeft dit eind 2014 geresulteerd in het eerste 4e 
generatie warmtenet van Nederland. Dit unieke en innovatieve zogenaamde Smart Climate Grid wordt vanuit de 
afvalenergiecentrale van SITA ReEnergy gevoed met restwarmte van een zeer lage temperatuur (<40°C). Dit wordt 
vervolgens ingezet voor het verwarmen van gebouwen en het leveren van warm tapwater. 

Verbinden van belangen
Het begon allemaal met het gegeven dat SITA ReEnergy 
een grote reststroom aan warmte van een lage temperatuur 
over had en de overtuiging dat die reststroom duurzaam kon 
worden benut. Tegelijkertijd hebben de gemeente en de pro-
vincie uitgesproken invulling te willen geven aan duurzame 
ambities. Ook zagen de projectontwikkelaars Bouwfonds en 
Heijmans een mogelijkheid om deze gezamenlijke belangen 
te verbinden en een eerste aanzet te leveren voor de realisa-
tie van een zeer lage temperatuur-warmtenet voor de wijk 
Stadsoevers in Roosendaal. 

Combineren van besluitvorming, subsidie, 
geld, techniek en contracten
Alhoewel uit een haalbaarheidsstudie bleek dat het warm-
tenet - mede door een subsidie van de provincie - een zeer 
rendabele business case was, heeft het besluitvormings-
proces uiteindelijk lang geduurd en bleek uiterst complex. 
Door de crisis stonden woningaantallen en bouwsnelheden 

onder druk en belangen van betrokkenen bleken niet altijd 
in lijn met elkaar. Daarnaast waren de plannen voor het 
gebouw van de eerste beoogde afnemer, het ROC Kellebeek 
College, al in een vergevorderd stadium waardoor het 
installatietechnisch ontwerp voor het gebouw in een late 
fase nog moest worden veranderd. En last but not least, 
besluiten moesten genomen worden over de wijze waarop 
het warmtenet geëxploiteerd zou gaan worden. Uiteindelijk 
zijn alle plooien glad gestreken, zijn samenwerkingsover-
eenkomsten en energiecontracten afgesloten en is door 
de gemeente besloten om het Duurzaam Energiebedrijf 
Roosendaal (DER) op te richten.

Schaken op vier borden
Merosch is vanaf het begin als adviseur betrokken geweest 
bij het opstellen van de business case, de begeleiding van het 
besluitvormingsproces binnen de gemeente, het opstellen 
van samenwerkingsovereenkomsten en energiecontracten 
en de advisering betreffende het oprichten van het duurzame 
energiebedrijf. Ook is Merosch aangesteld voor het project-
management van het ontwerpen, aanbesteden en realiseren 
van het energiesysteem. Een traject waarbij tegelijkertijd 
geschaakt diende te worden op vier borden, aangezien het 
ontwerp en de realisatie van de aansluiting, het tracé en het 
onderstation bij vier verschillende partijen lag. En hoewel de 
geselecteerde partijen de vakkundigheid en de ervaring bezit-
ten, blijkt het in de praktijk nog een hele klus om alle belangen 
en aandachtspunten voldoende mee te laten wegen. Ook in 
dit project blijkt maar weer dat de praktijk vaak weerbarstiger 
is dan de theorie. Hoewel het proces niet altijd soepel verliep, 
mag het uiteindelijke resultaat er zijn. Ondanks tegenslagen 
is het project toch gerealiseerd en is een CO2 reductie van 56 
procent gerealiseerd ten opzichte van het gebruik van gas. 
Een goed voorbeeld van een gemeente die op weg is energie-
neutraal te worden.

“Zo’n proces blijft toch voor een groot gedeelte afhankelijk 
van de ambities van personen die duurzaamheid hoog in het 
vaandel hebben.”  
“Ondanks de minder goede economische situatie in de afge-
lopen jaren is het toch uiteindelijk ‘de aanhouder die wint’.”
Jan van der Meer, directeur SITA ReEnergy

“Met het zeer laag temperatuur warmtenet willen we een bij-
drage leveren aan de duurzaamheid binnen Roosendaal en 
bovendien als demonstratieproject dienen voor toekomstige 
4de generatie warmtenetten in Nederland.”
Harry Smits, programmamanager Dienstverlening gemeente 
Roosendaal

De missie van Merosch is om te komen tot 
een gezonde en energieneutrale gebouwde 
omgeving. Vanuit deze missie hebben wij 
meer dan 15 jaar ervaring met het onderzoe-
ken, ontwerpen en monitoren van gezonde 
en energieneutrale gebouwen en gebieden. 
De kracht van Merosch zit in het conceptueel 
en integraal kunnen denken ten aanzien van 
techniek, financiën, beleid en organisatie. Zowel 
op procesmatig als projectmatig vlak. We doen 
dit enerzijds op het snijvlak van markt en we-
tenschap en anderzijds door het aantoonbaar 
bezitten van gedegen technische kennis, zodat 

we de technische consequenties van concep-
tuele en abstracte keuzes kunnen overzien. 
We beschikken over de kracht om abstracte 
ambities te vertalen in realiseerbare ontwerpen 
met betrouwbare technieken en hier helder over 
te communiceren. Hierbij richten we ons niet 
alleen op de ontwerpfase van projecten, maar 
borgen we ook de geïmplementeerde technie-
ken middels het formuleren van objectieve en 
meetbare prestatie-eisen en het opstellen van 
prestatie-contracten. Zodat de ambities niet 
alleen op papier worden beschreven, maar ook 
in de praktijk worden gerealiseerd.

Over Merosch
Adviseurs voor gezonde en energieneutrale gebouwen

Colofon
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UNIEK EN INNOVATIEF
In Roosendaal wordt het eerste 4e generatie 

warmtenet van Nederland gerealiseerd, waarbij 
laagtemperatuur warmte wordt ingezet voor 

verwarming en warm tapwater van woningen en 
utiliteitsgebouwen.

WEERBARSTIGHEID
In de praktijk blijkt dat het voldoende laten 

meewegen van alle verschillende belangen een 
weerbarstig proces is.


