
 

CASE STUDY 

Management MAN9 

Project: Nieuwbouw kantoorgebouw Lely Industries (fase 2) te Maassluis 

  

Eenvoudige beschrijving van het project, inclusief kavel en gebouw 

Als internationaal familiebedrijf in de agrisector is Lely sinds 1948 dagelijks bezig het leven van veehouders aangenamer te 

maken met innovatieve oplossingen en gerichte services. Daartoe bieden we oplossingen voor nagenoeg alle 

werkzaamheden in de koeienstal: van melken tot reinigen. Daarnaast geeft Lely ook advies voor het slim inrichten van het 

melkveebedrijf met gebruik van managementsystemen. Hierbij wordt Lely geleid en geïnspireerd door de 

vooruitstrevende visie en de wensen en keuzes van onze klanten. 

 

Om veehouders van dienst te kunnen blijven zijn en door te kunnen blijven groeien gaat Lely het huidige pand aan de 

Cornelis van der Lelylaan 1 te Maassluis uitbreiden. Op de zichtlocatie langs de A20 zal het nieuwe pand, hierna te noemen 

“fase 2” worden gerealiseerd. Dit gebouw zal zowel fysieke als architectonische aansluiting vinden met het bestaande 

gebouw. 

 

De hallen die voorheen op deze locatie gevestigd waren zijn inmiddels gesloopt en de grond is gesaneerd. Deze hallen 

werden vroeger gebruikt om landbouwmachinens te produceren. Fase 2 zal bestaan uit circa 21.000m2 fabrikagehal en 

8.200m2 kantooroppervlakte. Op het dak welke wordt omsloten door groenstroken en voorzien van PV-panelen is plaats 

voor parkeren van personenauto’s. 

 

BREEAM-rating en -score 

In dit deel van de casestudy wordt er ingegaan op de BREEAM-rating en -score. BREEAM-NL is een certificeringsmethode 

voor duurzaamheid van o.a. nieuwe en bestaande gebouwen. In de uitvoering/opleveringsfase van fase 2 is de ambitie het 

behalen van BREAAM.nl kwalificatie ‘outstanding’, vijf sterren met een minimale score van 85%. Hier wordt er rekening 

gehouden met de gezondheid van het personeel, milieu en duurzaamheid. Belangrijke zaken die worden toegepast zijn 

bijvoorbeeld een fitnessruimte en het creëren van een optimaal werkklimaat. In het kader van duurzaamheid wordt 

energie duurzaam opgewekt, water en afval gerecycled en CO2 gereduceerd. De partijen die hebben bijgedragen aan het 

behalen van BREEAM certificaat Outstanding zijn Converse Architecten, IMD, Techniplan, DGMR en projectmanager 

Patrick van Kester van VastgoedProfs. Kropman Installatietechniek en Dura Vermeer hebben een bijdrage geleverd aan de 

uitvoering. Zie bijlage voor gehele lijst behaalde BREEAM Credits.  

 

De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen 

In dit deel van de casestudy wordt er ingegaan op de belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen. 

De verschillende maatregelen die worden toegepast zijn in een opsomming weergegeven. De genoemde maatregelen 

worden voornamelijk toegepast om een fijn werkklimaat voor de werknemers te realiseren, maar daarnaast dragen deze 

maatregelen ook bij aan het milieu. Door het toepassen van deze maatregelen is het mogelijk om de BREEAM outstanding 

certificering te behalen.  

 

Een aantal voorbeelden van de innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen zijn: 

CO2-emissie reduceren door PV-panelen te plaatsen; 

Het toepassen van daglichtregeling; 

Het plaatsen van energiezuinige buitenverlichting; 

Manieren om duurzaam energie op te wekken, worden gebruikt, zoals PV-panelen, WKO; 

Rekening houden met waterverbruik door het toepassen van waterbesparend sanitair, irrigatiesysteem en recyclen van 

(grijs)water; 

Het scheiden en recyclen van afval; 

Dubbelruimte gebruik door te parkeren op het dak; 

 



 

Het plaatsen van 30 laadpalen voor electrische auto’s (mogelijkheid deze uit te breiden tot 100) die worden voor zien van 

energie opgewekt door PV-panelen; 

Er worden energiezuinige liften gebruikt; 

De ecologische waarde van het project wordt vergroot door het realiseren van onder andere nestkasten voor diverse 

vogelsoorten, verwarmde vleermuisburchten en solitaire bijenkasten. 

 

De opsomming van maatregelen geeft een goed overzicht van de duurzaamheid van het gebouw. Door het toepassen van 

de maatregelen is het mogelijk om de BREEAM outstanding certificering te behalen.  

 

Functieverdeling 

In dit gedeelte van de casestudy wordt er ingegaan op de verschillende functies die het gebouw bevat. Het 

vloer en terreinoppervlak zal worden verduidelijkt. Daarnaast zal per functie worden weergegeven hoeveel 

vierkantemeter (m2) deze functie in het gebouw bevat.  

 

In de tabel hieronder zijn de kengetallen van het gebouw weergegeven. Hierbij worden de totale en 

procentuele oppervlakten van het gebouw en het terrein afzonderlijk van elkaar weergegeven.  

 

Kengetallen fase 2 Aantal m2 

Brutovloeroppervlak in m² (NEN 2580) 34.733 

Totaal terreinoppervlak van de locatie in hectaren 20,5 

% Oppervlak van terreinen bedoeld voor gebruik door de (lokale) gemeenschap  nvt 

% Oppervlak van gebouwen die gebruikt worden door de (lokale) gemeenschap  nvt 

 

Het gebouw heeft verschillende functies. In de tabel hieronder worden de verschillende gebruiksfuncties met daarbij het 

aantal m2 weergegeven. Het aantal m2 is berekend aan de hand van NEN 2580.  

 

Vloeroppervlakken naar functie en hun afmetingen (NEN 2580) Aantal m2 

Industrie 23035 

Kantoor 11699 

Gemeenschappelijk/bijeenkomst 598 

Verkeersruimten  

Opslagruimten  

Overige  

 

De hoofdfuncties van het gebouw zijn dus de industriefunctie en kantoorfunctie. Beide zijn nauw met elkaar verbonden. 

Het werkzame personeel kan op meerdere plaatsen samen komen in de gemeenschappelijke/bijeenkomstruimte.  

  



 

Verwacht energie en waterverbruik 

In dit gedeelte van de casestudy wordt er ingegaan op het verwachte energie- en waterverbruik van het te 

realiseren gebouw. Per type verbruik zal een verwachting worden geschetst.   

 

In de tabel hieronder is het verwachte energie- en watergebruik weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt 

tussen energie, fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiebronnen en waterverbruik. Daarnaast wordt er 

een percentage aangegeven van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijswater. 

 

Onderdeel Eenheid Waarde 

Verwacht energiegebruik  kWh/m² BVO 27,46 kWh/m² BVO (primair) 

Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen kWh/m² BVO 0,0 kWh/m² BVO (primair) 

Verwacht verbruik van hernieuwbare energiebronnen kWh/m² BVO 28,35 kWh/m² BVO 

Verwacht waterverbruik m3/persoon/jaar Ca. 3,5m3 per persoon per jaar 

Verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via 

hemelwater of grijs water 

% 50% 

 

 

De tijdens het bouwproces ondernomen stappen ter reductie van de impact op het milieu 

 

In dit deel van de casestudy worden de ondernomen stappen in het bouwproces beschreven. Deze stappen dienen ter 

reductie van de impact op het milieu. 

 

Er zal gebouwd worden volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers. De bouwplaats committeert zich aan de vijf pijlers 

van de gedragscode: bewust, veilig, milieu, verzorgd en sociaal. Door deze gedragscode te volgen worden alle 

omwonenden vooraf geïnformeerd over de bouw. Daarnaast staan veiligheid en milieu bovenaan op de agenda. Vooraf 

wordt er bijvoorbeeld een ecologisch onderzoek gedaan naar dieren en planten in de omgeving. 

Ook wordt er een grijswatersysteem toegepast. Dit grijswatersysteem wordt gebruikt bij het doorspoelen van de 

toiletten. Door het toevoegen van PV-panelen op het dak wordt de uitstoot van co2 sterk gereduceerd. 

 

Vooruitstrevende/gerealiseerde duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied 

In dit deel van de casestudy worden de vooruitstrevende duurzame maatregelen op sociaal en economisch gebied 

beschreven.  

De maatregelen die zijn toegepast in de realisatie van fase twee zijn hieronder beschreven.  

 

De realisatie van fase 2 als uitbreiding van het huidige gebouw zal de kenniseconomie in Maassluis versterken. De 

uitbreiding zal een positieve invloed hebben om gemeente Maassluis en omliggende gemeenten. Daarbij zijn ook de 

evenementen als de Lely Future Farm Days een versterkende factor. Hierdoor probeert Lely de maatschappij te betrekken 

bij de organisatie.   

 

Door initiatieven als Great Place To Work te integreren in het gebouw bieden we onze medewerkers een prettige 

werkomgeving die aansluit bij de wensen vanuit de werknemers. Met deze initiatieven proberen we een optimaal 

werkklimaat te creëren.  

 

Tijdens de bouw houden we de gedragscode Bewuste Bouwers aan. Dit betekent dat de bouwplaats zich committeert aan 

de vijf pijlers van de gedragscode: bewust, veilig, milieu, verzorgd en sociaal. Hiermee wordt getracht op alle pijlers 

positiviteit uit te stralen naar de omgeving.  



 

In de realisatie van fase 2 zijn meerdere vooruitstrevende duurzame maatregelen getroffen. Deze dragen bij aan de 

duurzaamheid en het milieu. Daarnaast hebben deze maatregelen effect op sociaal en economisch gebied. Hierdoor zal 

fase 2 een fijne en prettige werkomgeving zijn voor onze medewerkers. Terwijl Lely zal blijven bijdragen aan de omgeving 

en het milieu.  

 

Kosten/baten 

Gedurende het ontwerptraject zijn verschillende keuzes gemaakt, bijvoorbeeld de keuze om PV-panelen te plaatsen op 

het dak. 

 

Lely volgt het Total Cost of Ownership (TCO) principe, ook wel life cycle cost analysis of levensduurcyclus. Hierbij worden 

niet alleen de aanschafkosten, maar de gehele economische levensduur in kaart gebracht. TCO is ook gebruikt om 

afwegingen te maken binnen fase 2.  

 

De missie van Lely luidt: Een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische sector.  

Dit is een continu streven. Elke dag helpen wij melkveehouders keuzes te maken in de manier waarop zij hun bedrijf 

inrichten en runnen. Dit doen we met advies en innovatieve oplossingen die passen bij en bijdragen aan een efficiënte 

bedrijfsvoering. Vandaag en morgen. Om deze reden is het kiezen voor een duurzaam kantoor er een die duidelijk aansluit 

bij de visie en uitstraling van Lely. Hierbij wegen de kosten niet altijd op tegen de baten in financieel opzicht, maar draagt 

deze duurzame keuze wel bij aan een duurzame, winstgevende en aangename toekomst. 

 

Tips voor volgende projecten 

 

Het belangrijkste dat wij graag meenemen of willen doorgeven als tip voor andere partijen die met BREEAM aan de slag 

gaan is: Zorg dat alle partijen vooraf allen sturen op het gewenste duurzaamheidscertificaat. Wanneer dit breed gedragen 

wordt kunnen vooraf al zaken worden afgestemd op de duurzaamheidswens. Het werkt voor alle partijen zeer efficiënt 

wanneer bij elke keuze die ze maken het duurzame aspect en de invloed daarop meenemen.  

 



 

Bijlage: Behaald BREEAM credits  

Code Onderwerp Kantoorfunctie Industriefunctie 

Management       

MAN 1 Prestatieborging (Outstanding =3) (3/3) (3/3) 

MAN 2 Bouwplaats en Omgeving (Outstanding =2) (2/2) (2/2) 

MAN 3 Milieu-impact bouwplaats (3/4) (3/4) 

MAN 4 Gebruikershandleiding (Outstanding =1) (1/1) (1/1) 

MAN 6 Consultatie (1/1) (1/1) 

MAN 8 Veiligheid (1/1) (1/1) 

MAN 9 Kennisoverdracht (Outstanding =1) (1/1) (1/1) 

MAN 11 Onderhoudsgemak (1/1) (1/1) 

MAN 12 Levenscycluskostenanalyse (1/2) (1/2) 
    

Gezondheid 
   

HEA 1 Daglichttoetreding (0/1) nvt 

HEA 2 Uitzicht (1/1) (1/1) 

HEA 3 Tegengaan lichthinder (1/1) nvt 

HEA 4 Hoogfrequente verlichting (Outstanding =1) (1/1) (1/1) 

HEA 5 Kunstverlichting binnen- en buiten (1/1) (1/1) 

HEA 6 Lichtregeling (1/1) nvt 

HEA 8 Interne luchtkwaliteit (2/2) (2/2) 

HEA 9 Vluchtige organische verbindingen (1/1) (1/1) 

HEA 10 Thermisch comfort (2/2) (1/2) 

HEA 11 Temperatuurregeling (1/1) nvt 

HEA 13 Akoestiek (1/1) nvt 
    

Energie 
   

ENE 1 CO2 emissiereductie (Outstanding =10) (15/15) (15/15) 

ENE 2a Submetering energieverbruiken - overige functies 
(Outstanding =1) 

(2/2) (2/2) 

ENE 4 Energiezuinige buitenverlichting (1/1) (1/1) 

ENE 5 Toepassing duurzame energie (Outstanding =1) (3/3) (3/3) 

ENE 6 Minimalisatie luchtinfiltratie laad-/losplatforms 1 1 nvt (1/1) 

ENE 7a Energiezuinige koel- en vriesopslag (1/1) (1/1) 

ENE 8 Energiezuinige liften (2/2) (2/2) 

ENE 26 Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil (2/2) (2/2) 
    

Transport 
   

TRA 3a Alternatief vervoer (2/2) (2/2) 

TRA 4 Voetgangers- en fietsersveiligheid (2/2) (2/2) 

TRA 5 Vervoerplan en Parkeerbeleid (3/3) (3/3) 

TRA 7 Vervoersinformatiepunt (1/1) (1/1) 

TRA 8 Toelevering en manoeuvreren (1/1) (1/1) 
 

  
  



 

Water 
   

WAT 1a Waterverbruik - overige functies (Outstanding =2) (3/3) (3/3) 

WAT 2 Watermeter (Outstanding =1) (1/1) (1/1) 

WAT 3 Lekdetectie hoofdwateraansluiting (1/1) (1/1) 

WAT 4 Zelfsluitende watertoevoer sanitair (1/1) (1/1) 

WAT 5 Recycling van water (1/1) (1/1) 

WAT 6 Irrigatiesystemen (1/1) (1/1) 
    

Materiaal 
   

MAT 1 Bouwmaterialen (Outstanding =1) (4/8) (4/8) 

MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen (3/4) (3/4) 

MAT 7 Robuust ontwerpen (1/1) (1/1) 

MAT 8 Gebouwflexibiliteit (2/4) nvt 
    

Afval 
   

WST 1 Afvalmanagement op de bouwplaats (3/3) (3/3) 

WST 3a Opslagruimte voor herbruikbaar afval (Outstanding 
=1) 

(1/1) (1/1) 

WST 5 Compost (1/1) (1/1) 

WST 6 Inrichting (1/1) (1/1) 
    

Land & 
Ecologie 

   

LE 1 Hergebruik van land (5/5) (5/5) 

LE 2 Verontreinigde bodem (2/2) (2/2) 

LE 3 Aanwezige planten en dieren op de locatie van het 
bouwproject 

(1/1) (1/1) 

LE 4 Planten en dieren als medegebruiker van het 
plangebied (Outst. =1) 

(1/2) (1/2) 

LE 6 Duurzaam medegebruik van planten en dieren op de 
lange termijn 

(1/1) (1/1) 

    

Vervuiling 
   

POL 1 GWP van koudemiddelen voor klimatisering (0/1) (0/1) 

POL 2 Voorkomen van lekkages van koudemiddelen (2/2) (2/2) 

POL 3 GWP van koudemiddelen voor warenkoeling (1/1) (1/1) 

POL 4 Ruimteverwarminggerelateerde NOx emissies (3/3) (3/3) 

POL 6 Afstromend regenwater (3/3) (3/3) 

POL 7 Minimalisering lichtvervuiling (1/1) (1/1) 

POL 8 Geluidsoverlast (1/1) (1/1) 

 


