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Gebouwautomatisering in praktijk. 

De vraag is niet of…….maar hoe? 

Siemens Real Estate 



Inhoud presentatie 
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Real Estate visie & corporate strategie 
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Kerndoel SRE: 

het realiseren en managen van een flexibele duurzame 

vastgoedportefeuille, off  balance waarin het mogelijk is om moderne 

huisvestingconcepten (Siemens Office) te realiseren. 

Taak & rol SRE: 

Verantwoordelijk voor het efficiënt en marktconform huisvesting van de 

alle interne gebruikers/divisies tegen zo laag mogelijke 

huisvestingskosten. 

 

 

Omvang  RE-portefeuille: 

 2.500 locaties wereldwijd  

 30 mio m2 grond in eigendom 

 16 mio m2 vloeroppervlakte  

Gebouwautomatisering ! 



Consequenties RE strategie voor HQ Den Haag 
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1 Locatie Beatrixkwartier 

2 Huurder Siemens

3 Gebouw

RE Strategie; off balance en flexibiliteit  

     

 ->  Sale & Leaseback kantoor Den Haag uit 1972! 

 

Reëel in 2012??…..  

gezien lastige markt en economische omstandigheden lastig  

opgave, daarom focus op bepalende criteria investeerders.  

  

 

 

 

 

Twee opties voor SLB structuur: 

1) As-is, geen risico, geen modern duurzaam gebouw, geen SO, lage prijs 

 

2) Renoveren en op marktstandaard brengen, 

 

 

 



Upgraden Gebouw, verschillende belangen 

Siemens  

 

- Behouden goede locatie 

- Duurzaam -> energie certificaat 

- Upgrade installaties 

- Geschikt voor SO 

- Flexibele opzet 

- Show case  

- Comfortabele werkplek 

  voor medewerkers  
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 Investeerder   

 

- Markt conform kantoor 

  eisen deze tijd 

- Duurzaam 

- Flexibel,  

- Geschikt multi tenant.  

- Rendement 

- Goede hoofdstructuur 

   

  

Veel overlappende belangen -> basis voor ontwikkelings overeenkomst op basis 

van gedetailleerd bestek. Siemens neemt lead om in de driver seat te zitten. 

 

Nadrukkelijk keuze voor een hoofdaannemer  oa vanwege 

-> kritisch proces voor verkrijgen LEED certificaat 

-> interfaces/complicaties  tussen de disciplines  te vermijden 

 

BAM geselecteerd en nu volop in uitvoering  -> 

  

Hoge mate van indelings 
flexibiliteit, fijnmazige 
bemetering, multi tenant en 
duurzaamheidslabel vraagt 
voor integrale benadering 
waarin gebouw automatisering 
een cruciale rol speelt. 

http://www.google.de/url?url=http://www.opdezorgboulevard.nl/18989/Ontwikkeling-en-realisatie.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hZxOVNylDc3waozwgMgH&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHbQ_y5SK_uv2r7DLhqyGoOZUvVOw


Gebouwautomatisering must maar… 

 Evident  dat gebouwautomatisering in ieder modern kantoorgebouw  een must is!! 

 

Ook in renovatie; sturing/regeling klimaat, verlichting 

zonwering, bemetering, toegang, brandmelding, energie etc. 

 

Maar …………twee grote knelpunten: 

1) KNX vraagt aanzienlijke investering die over  

     exploitatieperiode  wordt terugverdiend.  

      -> uitlopende belang eigenaar versus gebruiker 

2)  KNX als integraal onderdeel in ontwerp meenemen anders groot risico voor  

versnippering, vanwege traditionele georganiseerde bouwsector 

 

De oplossing aantonen meerwaarde voor alle stakeholders!!   

  

Oa door resultaten uit gerealiseerde projecten te delen, waarmee het een 

geaccepteerde & bewezen onlosmakelijk onderdeel van het bouwproces wordt.  
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Eerste impressie  



Eerste impressie  
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Siemens Hoofdkantoor 

5 November 2015 

Remco Hoveling 
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Siemens Hoofdkantoor te Den Haag 

Remco Hoveling 
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Omvang Project 

30.000 m2 
Remco Hoveling 
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Wat levert het ons op 

• Bijna geen kabelgoten meer 

• Faalkosten t.b.v. systeem aansturing tot het minimale 

• Fouten reductie is 0 % 

• Alles stekker baar, van begin tot eind 

• Alles komt kant en klaar aan  

• Sneller klaar, hierdoor lopen we voor op de bouw 

• Makkelijk toepasbaar 

• Makkelijker aanpassingen doorvoeren zonder veel 

wijzigingen 

 

 

 

 Remco Hoveling 



BAM Bouw en Techniek bv 

14 

Waarom passen we KNX integraal toe E en W   

• 1 Busleiding nodig, voor de aansturing van E en W 

componenten 

• Minder bekabeling nodig 

• Door flatcable toe te passen minder bekabelingsfouten 

• Open Protocol, je kan zonder problemen uitbreiden 

• Besparing op componenten, bekabeling en montage 

 

 

 

Remco Hoveling 
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Blokschema Opbouw Systeem 

Remco Hoveling 
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Verdiepings Tekeningen 

Remco Hoveling 
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Verdiepings Tekeningen (Inzoom) 

Remco Hoveling 
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Verdiepings Tekeningen (Revooi-en) 

Remco Hoveling 
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BAM Bouw en Techniek bv 
Regio xxxx 

  

Remco Hoveling 


