
Regelmatig verschijnen binnen het vakgebied van klimaattechniek publicaties (zowel online als offline), die te maken hebben met projecten waaraan HC Groep heeft 
bijgedragen. In de serie genaamd Projecten in de Pers, gaan we aan de hand van recente publicaties nader in op geleverde technieken en oplossingen.

INLEIDING 

In het artikel wordt beschreven hoe de transformatie van een leeg kantoorpand, gelegen aan de Beethovenstraat (Amsterdam), naar 
het nieuwe, duurzame kantoor van de Goede Doelen Loterijen heeft plaatsgevonden. Het resultaat is een fraai, modern gebouw dat 
bekroond is met een BREEAM ‘outstanding’ certificering.

“Doel was om een duurzaam, open en toegankelijk gebouw te creëren dat niet alleen door het personeel wordt gebruikt, maar 
waar ook een breder publiek terecht kan. Het gebouw heeft naast kantoor- en vergaderruimtes ook een openbaar restaurant,  
een tv-studio, een atrium en een auditorium die kunnen worden gebruikt voor exposities en lezingen.”
 

BREEAM CERTIFICERING 

Het gebouw beschikt over een BREEAM ‘outstanding‘ certificering. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environ-
mental Assessment Method en is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Tijdens het 
certificeringstraject is het gebouw beoordeeld op de volgende categorieën: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, 
Materiaal, Afval, Landgebruik en Ecologie & Vervuiling.

PLAFONDS ZO HOOG MOGELIJK PLAATSEN 
 
De (bouwkundige) plafonds in het originele pand uit de jaren ‘70 zijn minder hoog vergeleken met die in nieuwe gebouwen. 
 
“Om toch een ruimtelijk effect te krijgen is ervoor gekozen de plafonds zo hoog mogelijk plaatsen en is de ruimte om alles weg  
te werken beperkt.”  

Dankzij de zeer compacte bouwhoogte van de toegepaste HC KP klimaatplafonds en door het aanwenden van slimme installatie-
technieken, konden de klimaatplafonds zo dicht als mogelijk onder de bouwkundige plafonds worden geïnstalleerd, waardoor het 
gewenste ruimtelijke effect werd bereikt. De klimaatplafondsystemen van HC KP verzorgen naast koeling en verwarming ook de 
toevoer van verse lucht en zijn tevens drager van verschillende inbouwcomponenten zoals verlichting, sensoren, speakers, nood-
verlichting et cetera.

BELANGRIJKE BIJDRAGE: HC KP KLIMAATPLAFONDS 
 
De toegepaste klimaatplafonds hebben bij het project op drie verschillende gebieden specifiek positief bijgedragen: 

1. Dankzij de geringe inbouwhoogte van de klimaatplafonds was het mogelijk deze kort onder het bouwkundige plafond
 te installeren, waardoor het gewenste ruimtelijke effect werd gerealiseerd.
2. De klimaatplafonds hebben een belangrijke bijdrage geleverd bij het behalen van de BREEAM ‘outstanding’  
 certificering, specifiek in de categorieën Gezondheid, Energie en Materialen.
3. Klimaatplafonds bieden een grote mate van flexibiliteit voor de integratie van projectspecifieke inbouwcomponenten.
 HC KP een grote bijdrage geleverd in de logistieke voorbereiding en uitvoering van inbouwcomponenten, zoals de 
 verlichtingsarmaturen. 

OVER HC KP
 
HC KP - onderdeel van HC Groep - is marktleider en specialist op het gebied van een breed programma aan klimaatplafond-
systemen en -oplossingen, waarbij een gezond en comfortabel binnenklimaat voor zowel woon-, werk-, leer- als leefomgevingen 
centraal staan (www.hckp.nl).

PROJECTEN IN DE PERS NADER BEKEKEN | 1 
PUBLICATIE: FACTO ONLINE MAGAZINE | 31 JULI 2019 
 
EEN LEEGSTAAND KANTOORPAND OMTOVEREN TOT DUURZAAM VERNIEUWD PAND: 
HOE DOE JE DAT?

HC Groep (www.hcgroep.com | www.climatecity.nl)  
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, copie, scan, film of op welke andere wijze ook,  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HC Groep B.V. ©HC Groep te Waalwijk | PIDP1 - augustus 2019

https://www.hckp.nl
https://facto.nl/een-leegstaand-kantoorpand-omtoveren-tot-duurzaam-vernieuwd-pand-hoe-doe-je-dat/?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20190801_Facto_week31&tid=TIDP1013578X26111DE3A3804F8591D4B556D908C4FCYI4
https://facto.nl/een-leegstaand-kantoorpand-omtoveren-tot-duurzaam-vernieuwd-pand-hoe-doe-je-dat/
https://facto.nl/een-leegstaand-kantoorpand-omtoveren-tot-duurzaam-vernieuwd-pand-hoe-doe-je-dat/
https://www.sigairhandling.nl
https://www.climatecity.nl

