De voormalige Twin Towers aan de Strawinskylaan te Amsterdam worden door Real en
vastgoedontwikkelaar Provast en verhuurde Commerz getransformeerd naar een kantoor- en
hoteltoren genaamd “Two Amsterdam”. De kantoortoren aan de noordzijde van het plot wordt
verbreed en zal BREEAM Excellent behalen. In de ontwerpfase wordt een BREEAM score van 75.8%
nagestreefd.
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Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen:
- Voor de warmte- en koudeopwekking wordt er een warmte-/koudeopslag (WKO) systeem
gerealiseerd waarbij de bodem en het grondwater wordt gebruikt als buffer om in de zomer
warmte op te kunnen slaan voor gebruik in de winter en vice versa.
-

Het gebouw wordt geheel voorzien van efficiënte en hoogfrequente verlichting;

-

Op het dak van het gebouw wordt 300 m aan zonnepanelen geplaatst.

•
•
•

Verwachte energieverbruik: 25.0 kWh/m² BVO;
Verwachte verbruik fossiele brandstoffen: 22.7 kWh/m² BVO;
Verwachte verbruik hernieuwbare energiebronnen: 2.3 kWh/m² BVO;
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Waterverbruik
In het gebouw worden alle sanitaire toestellen waterbesparend uitgevoerd. Toiletten zijn voorzien van
spoelkeuze knoppen, urinoirs zijn waterbesparend en kranen worden begrensd. Met deze
3
maatregelen wordt het waterverbruik beperkt tot circa 5.1 m per persoon per jaar.
Bouwproces
Tijdens de bouw is er aandacht voor minimalisering van de milieu-impact. Zo is het hout op de
bouwplaats afkomstig uit legale bronnen en voorzien van een duurzaamheidskeurmerk. Al het overige
materiaal wordt verantwoord ingekocht.
Door zoveel mogelijk gebruik te maken van recyclebaar materiaal, wordt afval op de bouwplaats
beperkt. Om dit te bevorderen wordt het afval gescheiden in minimaal zes groepen:
- Hout;
- Steen;
- Metaal;
- Kunststof;
- Gips;
- Isolatiemateriaal.
Het energie- en waterverbruik van de bouwplaats wordt gemonitord en gepubliceerd. Dit wordt afgezet
tegen vooraf bepaalde doelstellingen om zodoende vinger aan de pols te houden.
Om de hiervoor genoemde acties in goede banen te leiden, zullen zowel de aannemer als de
afvalverwerker een gecertificeerd kwaliteits- en milieubeheersysteem hebben. Dit conform ISO9001
en ISO14001.

BREEAM-NL Nieuwbouw overzicht van de te behalen credits
Onderstaand overzicht geeft schematisch weer welke credits moeten worden behaald voor het Excellent niveau. In de volgende hoodstukken worden alle credits nader omschreven met de specifieke eisen die aan het ontwerp of het proces
gesteld worden om desbetreffende punten te behalen.
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