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Geostick: 

De nieuwbouw plannen voor Geostick zijn tot stand gekomen n.a.v. meerjaren strategieplan opgesteld naar 
het jaar 2024. Hierin voorziet Geostick nog een forse groei. Om die groei te faciliteren heeft Geostick meer 
productieruimte nodig. Bij het vrijkomen van de grond naast het huidige pand is ervoor gekozen om op die 
plek de extra productieruimte te realiseren met kantoorruimte. De nieuwbouw is een futuristisch pand, dat 
klaar is voor de toekomst. In het nieuwe pand komt alleen nog digitaal drukwerk. Ten opzichte van 
conventioneel drukken is dit vele malen beter voor het milieu, onder andere vanwege de mogelijkheid tot 
kleine oplages, waardoor er minder opgeslagen en weggegooid hoeft te worden en omdat er minder 
inschiet en instelmeters nodig zijn.’   
 

Geschiedenis: 
Geostick is in 1924 opgericht en is door de jaren heen zich gaan specialiseren in de productie van 
zelfklevende etiketten. Het is een 100% familiebedrijf. Een omzet van € 60 miljoen en 310 medewerkers, 
verdeeld over drie productie sites. De missie en visie zijn hieronder gedefinieerd: 
 

Missie  
Geostick levert producten en diensten voor het verpakken en identificeren van producten aan industriële 
handels- en productiebedrijven.  
 

Visie  
Wij willen met trots het familiebedrijf Geostick naar het 100-jarig bestaan brengen via beheersbare groei – 
zowel autonoom als met overnames - met als omzetdoel € 100 miljoen in 2024.  
Geostick gaat uit van haar vier kernwaarden: vooruitstrevend, goed werkgeverschap, win-win partnership 
en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 
Vooruitstrevend: 
Als organisatie willen we vooruit. We willen beter worden, toonaangevend en onderscheidend zijn en ons 
continu ontwikkelen. 
 
Goed werkgeverschap: 
Wij willen dat onze medewerkers met trots, vertrouwen en plezier bij Geostick werken in een veilige en 
inspirerende werkomgeving. 
 
Win-win partnership: 
We streven naar een langdurige samenwerking met onze klanten, waarbij partnership centraal staat.  
 
MVO: 
We streven ernaar op vele manieren een positieve invloed uit te oefenen waarbij een duurzaam milieu, 
sociale betrokkenheid en financiële verantwoordelijkheid centraal staan. 
De kernwaarde vooruitstrevend vinden we terug in de manier waarop wij produceren. Een groot deel van 
onze productie vindt plaats op moderne digitale productie machines. Omdat deze wijze van produceren de 
toekomst is, is besloten deze productie activiteiten in één nieuwe productie locatie te centraliseren. Vandaar 
dat wij nieuwbouw plegen. En omdat MVO een kernwaarde bij ons is, wordt er bij de nieuwbouw extra 
aandacht gegeven aan duurzaam bouwen, waar we gekozen hebben voor de Breeam aanpak methode. 
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Omschrijving project locatie 

De nieuwbouw bevindt zicht aan de Amsterdamseweg 25 in Uithoorn tegenover de bestaande drukkerij.  
De Amsterdamseweg in Uithoorn is gelegen op “Industriegebied Uithoorn”, en is de hoofd toegangs- en 
doorgangsweg naar/van dit industrieterrein.  
 
Bedrijventerrein Uithoorn heeft een centrale ligging. Luchthaven Schiphol, Bloemenveiling Aalsmeer, 
Amstelveen en Amsterdam liggen allemaal in een straal van 15 kilometer. De grote steden van de Randstad 
zijn maar 30 minuten verwijderd van Uithoorn. Deze bedrijfsruimte ligt direct naast de op- en afrit van de 
provinciale weg N201, die in directe verbinding staat met de snelwegen A2 en A4. 

 

 

Figuur 1Geostick Uithoorn (bron; Google Maps) 
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Figuur 2 Project locatie Geostick (bron; Bronsvoort Blaak architecten) 

 

Gebouwinformatie 

Opdrachtgever:   Geostick Holding B.V. 
 

BREEAM adviseur :   Adamasgroep Arnhem 
BREEAM assessor :   Lois Advies 
Bouwjaar :     ontwikkeling 2018, realisatie 2020 
Architect :     Bronsvoort Blaak Architecten bna, Amerongen 
Constructeur:   IBT Veenendaal 
 
Aannemer:     Dijkhambouw, Nijkerk 
W-Installateur:   Van Dalen Installatietechniek 
E-Installateur:   Van Dalen Installatietechniek 
Commissioning manager:  adamascommissioning 
 
Functies:     industrie- + kantoorfunctie 
Bouwaard:     staalskeletbouw 
BREEAM-score:    >85% Categorie “Outstanding” 
Opp. kantoor:    600  m2  

Opp. industriefunctie:   7.572  m2  
Opp. Bijeenkomstfunctie   155  m2  
Opp. terrein:    11.058  m2  
Opp. verkeersruimte:   120 m2 

Opp. opslagruimte:    1811 m2  
 
EPG score:    0,0 
Rc-waarden:   3,5 m²K/W (vloer), 4,5 m²K/W (gevel), 6 m²K/W (dak)  
Koeling/verwarming:   Warmtepomp water/water (kantoor tot 20o C);  
  Warmtepomp water/water (industrie tot 20o C) 
Ventilatie:  mechanische toe- en afvoer met WTW (kantoor) 
Verlichting:  LED-verlichting in kantoren en hal. 

Kantoren voorzien van aanwezigheidsdetectie  
 
Bouwtijd:     september 2019 t/m september 2020 
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Innovatief en milieubesparend ontwerpen 

De nieuwbouw van het distributiecentrum Geostick te Uithoorn kent de volgende noemenswaardige 
duurzame ontwerpmaatregelen: 
 

• aanwezigheidsdetectie t.b.v. verlichting in kantoren, was- en kleedruimten en sanitair; 

• veegpuls schakeling t.b.v. verlichting in de kantoren en industrie; 

• energiezuinige led verlichting; 

• zeer waterbesparende toiletten, uitgerust met spoelkeuzeknoppen en spoelonderbrekers; 

• waterbesparende urinoirs; 

• bemetering van afzonderlijke energiestromen; 

• lekdetectie op koelmiddelen; 

• hoofdbouwmaterialen worden gebruikt met verantwoorde herkomst. 
 
Deze maatregelen leiden tot de volgende energetische gebouwprestaties: 
 

 jaarlijks jaarlijks / m2 BVO 
VERWACHTE ENERGIEBEHOEFTE   
gebouwgebonden installaties  256.426 kWh 31,3  kWh/m2 
   
DUURZAME ENERGIE** 84.506 kWh 10,3 kWh/m2 
   
FOSSIELE BRANDSTOF   
verwacht gebruik 0 kWh 0 kWh/m2 
   
DRINKWATER   
verwacht gebruik* 3,9 m3/persoon  
  
* o.b.v. gemiddeld toiletbezoek per persoon per dag: 3 keer  
** overige duurzame energie is op gebiedsniveau opgewekt  

 

 
 

Figuur 3 Verdeling jaarlijkse primaire energie gebruik van het gebouw 
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 Milieubesparend bouwen 

De nieuwbouw wordt gerealiseerd in staalbouw. Naast efficiënt bouwen en afvalvermindering door deze 
schone bouwmethodiek (groot aandeel prefab bouwdelen), vindt er scheiding van afval plaats in minimaal 
zes 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, Daarnaast is er een milieubeleidsplan van kracht en werkt de aannemer volgens een 
gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO14001).  
 
Ook is er in de planvorming rekening gehouden met implicaties van het project voor de ecologie van het 
plangebied. Er worden maatregelen getroffen die medegebruik van soorten tabellen 2 en/of 3 van de AMvB 
van de Flora en Faunawet faciliteren, en er worden voorzieningen getroffen voor bijzondere natuurwaarden 
zoals de bever. Deze plannen zijn in nauwe samenspraak tussen de ontwikkelaar, bouwer en de ecoloog. 
Tevens is voor de bouw een ecologisch werkprotocol opgesteld waarin vóór aanvang van de bouw de 
aanwezige plant- en diersoorten zijn geïnventariseerd waarin wordt aangegeven hoe de aannemer het 
project kan realiseren met minimale of geen schade aan de flora en fauna. 
 

Duurzaamheidsaspecten  

In het ontwerp zijn duurzame maatregelen geïntegreerd die ervoor zorgen dat de belasting van natuur en 
milieu beperkt blijft.  

- Parkeervoorzieningen met oplaadfuncties voor Elektrische auto’s, zowel voor personeel als 
bezoekers; Laadpalen voor elektrische auto’s die van energie voorzien worden door eigen 
zonnepanelen of inkoop duurzame energie;  

- Fietsgebruik wordt gestimuleerd. Er is een fietsenstalling gerealiseerd met voldoende 
stallingsplaatsen en er zijn kleedruimtes incl. douches en lockers aanwezig;  

- Carpooling wordt actief binnen het bedrijf gestimuleerd om medewerkers te motiveren om samen te 
rijden en hierdoor worden onnodige vervoersbewegingen voorkomen;  

- De nieuwbouw heeft geen gas aansluiting; waterbesparende maatregelen: alle toiletten max. 4 liter 
per spoelbeurt, alle kranen max. 6l/min, alle douches max 9l/min en tenminste 50% van de 
herentoiletten is uitgevoerd als urinoir;  

- 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. Er worden maatregelen 
getroffen die medegebruik van soorten tabellen 2 en/of 3 van de AMvB van de Flora en Faunawet 
faciliteren;  

- Toepassing van hoofdbouwdelen/materialen met een verantwoorde herkomst;  
- Lekdetectie om overmatig waterverlies en schade te beperken bij lekkage;  
- Subbemetering om energieverbruik te kunnen monitoren en verder in te perken waar nodig;  
- Bewustwording door presentatie bij entree van het gebouw met de uitgevoerde duurzame 

maatregelen;  
- Verantwoord bereken van de bouwplaats en zijn invloed op de omgeving 
- Milieubewust bouwen. 
- Voorkomen, verminderen en vertragen van de afvoer van neerslag naar openbare riolen en 

watergangen, waardoor het risico van plaatselijke wateroverlast, vervuiling van watergangen en 
mogelijke andere milieuschade wordt geminimaliseerd 

BREEAM-NL aspecten 

Door middel van maatregelen op 9 hoofdstukken binnen de BREEAM-NL systematiek, wordt gestreefd naar 
een BREEAM-waardering “Outstanding”. Deze score wordt behaald door punten te behalen binnen deze 9 
rubrieken van BREEAM. De totaalscore moet daarvoor minimaal 85% zijn. Deze insteek is tijdens de 
ontwerpfase met alle betrokken stakeholders als leidraad genomen hetgeen geresulteerd heeft in een 
duurzaam ontwerp met een PRE-Assessment score van minimaal 85,4%.   
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Voor het behalen van een BREEAM-certificering is de Adamasgroep ingeschakeld om als “BREEAM-
expert”  het proces te adviseren, te sturen en te begeleiden. Vanuit de assessment-tool volgde ook de 
benadering van de “assessor” voor toetsing van het project. De Adamasgroep stuurt en coördineert de 
totstandkoming van de uiteindelijke bewijsvoering, op basis van bewijslast die door alle betrokken partijen 
wordt aangedragen. 
 
Adamasgroep heeft de nodige ervaring in het samen realiseren van BREEAM-gecertificeerde projecten. 
Daardoor kunnen sneller nut en noodzaak samen met de klant gescheiden worden. Ruime ervaring met 
QuickScans levert zeer betrouwbare inzichten op. De kosten- en batenanalyse van zowel interne als 
externe kosten wordt steeds eerder in het proces ingezet en de nauwkeurigheid daarvan stijgt. Middels 
vergroening door het behalen van het ‘Outstanding’ BREEAM-certificaat hebben wij bijgedragen aan een 
hogere marktwaarde voor het gerealiseerde vastgoed. Uiteraard heeft de kennis over BREEAM ook voor de 
bouwer van bedrijfshuisvesting onderscheidende waarde.  
 

Innovaties  

Een gebouw kan innovatiepunten verdienen als er wordt voldaan aan exemplary performance, dat wil 
zeggen voorbeeldige prestatiecriteria in een bestaande BREEAM-NL-credit.   
De Innovaties (exemplary performance punten) die binnen dit project zijn behaald zijn o.a.:  
 
Milieu Impact Bouwplaats 
Door het monitoren van het energieverbruik (bouwplaats) en de transport bewegingen van de verschillende 
bouwonderdelen heeft de aannemer een beeld gekregen van de CO2 uitstoot van de bouwplaats.  
Tevens door het energieverbruik en waterverbruik op de bouwplaats maandelijks te monitoren en deze te 
vergelijken met de doelstellingen is de aannemer bewuster van het energieverbruik en het waterverbruik en 
kan bij bijvoorbeeld waterverbruik lekkages vroegtijdig worden geconstateerd.   
De hoofdaannemer ISO 14001 gecertificeerd (werkt met een milieumanagementsysteem.)  
Al het hout gebruikt op de bouw is FSC gecertificeerd.   
De aannemer gebruikt best practice-maatregelen ter voorkoming van luchtvervuiling (door stof) en 
geluidhinder.  
De aannemer gebruikt best practice-maatregelen ter voorkoming van de vervuiling van grond- en 
oppervlaktewater door activiteiten op de bouwplaats.  
De hoofdaannemer werkt met milieuvriendelijke materialen. Bijvoorbeeld door materialen in te kopen met 
een verantwoord herkomst, het gebruik van niet toxische materialen, maakt zo veel mogelijk gebruik van 
lokale materialen en afval tot een minimum te beperken.   
 
Stimuleren alternatief vervoer 
Er zijn meerder maatregelen getroffen om alternatief vervoer te stimuleren. O.a. Er zijn elektrische 
laadpalen geplaatst, carpooling wordt actief gestimuleerd binnen het bedrijf, er is een fietsenstalling 
gerealiseerd met douchegelegenheden en lockers. 
 
Afval management op de bouwplaats 
Er zijn voorafgaand aan de bouw doelstellingen geformuleerd voor het hoeveelheid vrijkomend afval. Deze 
zijn onderverdeeld in minimaal 6 (recyclebare) afvalstromen. De ingezamelde afval wordt twee wekelijk 
vergeleken met de daadwerkelijke hoeveelheid vrijkomend afval waardoor bijsturen indien noodzakelijk 
mogelijk is. Door het afval bewust te scheiden in minimaal 6 afvalstromen is een recycling percentage van 
minimaal 80% haalbaar. Verder is vereist dat de hoofdaannemer en de afvalverwerker beschikken over een 
ISO 9001 en ISO 14001 certificaat.    
 
Ecologische maatregelen 
Op de projectlocatie zijn voor tenminste vier soorten/soortgroepen met verschillende habitateisen 
maatregelen uitgevoerd, respectievelijk voor vogels, egels, insecten en voor amfibieën. Doordat de vogel- 
en egelkasten geplaatst zijn in de haag zullen ze in de toekomstige situatie beschut komen liggen waardoor 
de kans op bezetting toe zal nemen.  
Daarnaast zal de insectenbeplanting verder ontwikkelen, waardoor ook de kans op bezetting van het 
insectenhotel zal toenemen. Ook de amfibieënpoel zal groene worden waardoor vestiging van in de 
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omgeving voorkomende amfibieën zal kunnen plaatsvinden en tevens een bijdrage geleverd wordt aan de 
bijzondere natuurwaarde in de regio. De getroffen maatregelen kunnen op den duur onderkomen bieden 
aan soorten die beschermd zijn middels de Wet natuurbescherming en/of rode lijstsoorten. Door het reeds 
voorkomen van de soorten in de omgeving is er een aannemelijke kans dat de voorzieningen ook 
daadwerkelijk bezet gaan worden.   
Door het creëren van een geschikte habitat wat past in de omgeving wordt toekomstig duurzaam 
medegebruik van inheemse flora en fauna van de projectlocatie gestimuleerd.  
Tevens is de aangeplante beplanting uitgevoerd in inheemse soorten die goed tegen droogte kunnen en 
kunnen daardoor enkel afhankelijk zijn van regenwater waardoor het aanleggen van extra irrigatie niet 
noodzakelijk is. 
 
Vooruitstrevende/gerealiseerde duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied 
Het opstellen van een vervoersplan, de installatie van laadpalen voor elektrisch vervoer, stimulering van 
carpooling, uitsluitend FSC-hout toepassen in de bouw en het implementeren van ecologische maatregelen 
op het terrein. 

Voordelen door BREEAM  

Breeam leidt tot de volgende voordelen:  

• Lagere energiekosten;  

• Inzage energieverbruik door energiemonitoring;  

• Inzage waterverbruik door watermonitoring;  

• Minder waterverbruik door waterbesparende voorzieningen;  

• Betrokkenheid bij het project;  

• Bewustwording;  

• Gestructureerde toetsing van het gebouw;  

• Ecologische maatregelen meegenomen in het project.  
 

 
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; 

• 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+; 

• Ervaringen met BREEAM maken proces eenvoudiger; ervaring geeft een voorsprong; 

• Zorg voor draagvlak ook binnen de eigen organisatie; 

• Centrale en overzichtelijke plaats voor de opslag van documenten en bewijsstukken; 

• Duidelijke taakverdeling vooraf bespreken;  

• Template documenten en spreadsheets aanreiken voor aanleveren van gegevens;  

• Interpretatie van BRL vooraf duidelijk bespreken met partijen. 
 
 
 
 

Zijn er nog aanbevelingen voor verdere verduurzamingen? 
 

• Afhankelijk van de opbrengst van de voorziene PV-panelen en de ontwikkeling in het 
energieverbruik in de processen van Geostick  wordt verdere uitbreiding van de PV-panelen voor 
de toekomst overwogen. 

• Verdere verduurzamingen worden daarnaast ook gezocht in optimalisaties in het productie-proces 
van Geostick en daarnaast ook in de vorm van maatregelen in de keten, samen met leveranciers en 
klanten. 
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Pre-assessmentscore 

 

Figuur 4 Pre-assessmentscore Geostick 
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BREEAM-NL credits 
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