
Duurzaam Gebouwd Op Locatie 

Logistiek Vastgoed 

Mede mogelijk gemaakt door: 



Programma 

09.30 Opening 

 Wietse Walinga 

09.40 Quadrant4 project toelichting BREEAM voor Logistiek & Industrie 

 Rudy van de Water 

10.10 Integratie begint bij de poort 

 Theo Smulders 

10.45 Netwerkborrel met deelnemers & sprekers 

11.30 Einde 



Welkom 

Wietse Walinga,  
Directeur Duurzaam Gebouwd 

 



Netwerk voor top 250 organisatie 

in de integrale bouwsector 



(Re) Building the Future 

Waarom? 

Verandering!!! 



Noodzaak tot Transformatie leidt tot 

Kansen 



Eindeloze kansen! 

Faal en preventie kosten 

Leegstand 

Hoge exploitatielasten 

Co2 emissie 

Opleverpunten 



Hoe te benutten? 

 Industrialisatie van de Bouw: o.a. 

 Meer denken in tijd vs functie; hoe lang gebruik ik het product voor welke 

functie? 

 Meer waarborg voor kwaliteit; garantie op gebruik en onderhoud (TCO) 

 Meer denken in social return on investment 

 Meer denken in restwaarde in plaats van afschrijving; circulair denken 

 Totaalconcepten; zie een gebouw als totaalproduct c.q. dienst en niet als 

opleverproduct! 

 



Geen opleverpunten maar opgeleverde kwaliteit! 



Voorwaarden! 

Kennis & Netwerk Delen! 

Van elkaar leren & integraal samenwerken! 



Wat doen wij dan? 

• Communiceren; impact door groot bereik en 

onafhankelijkheid 

 

• Verbinden; top 250 organisatie intern en 

extern - >co-making en business te 

ontwikkelen 

 

• Activeren; ontsluiten van hoogwaardige 

kennis, innovaties en workflow tools 



Top 100 klanten en relaties van 

onze partners 



Meer dan 80.000 bezoekers per 

maand! 



+/- 50 evenementen op 

jaarbasis 



Jaarlijks! 

3 dagen! 

+/- 8.000 beslissers! 









Partner worden? 

Bouw mee aan (Re) Building the Future! 



Duurzaam Gebouwd Op Locatie 

Logistiek Vastgoed 

Mede mogelijk gemaakt door: 



Quadrant4 projecttoelichting BREEAM 

voor Logistiek & Industrie 

Rudy van de Water 

Mede mogelijk gemaakt door: 























































Intergratie begint bij de Poort 

Theo Smulders 

Mede mogelijk gemaakt door: 



Presentatie 

Celsius Benelux B.V. 



 

  Van meet- en 
regeltechniek 

naar Systeem 
Integratie 

Naar Systeem 
huis 



Doel van Celsius Benelux B.V. met 

ComfortKey in de Gebouw- 

automatisering:  

Een goed functionerend 

 

en gebruiksvriendelijk 

 

open systeem realiseren. 
 































































Onbekend maakt onbemind. 



Vragen?? 

Celsius Benelux B.V. 



Bedankt voor uw deelname! 

En graag tot ziens op DuurzaamGebouwd.nl 

Mede mogelijk gemaakt door: 


