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Onze naam  
De naam Arcadis is afgeleid van de Griekse landstreek Arcadië, wat volgens de Griekse 
mythologie de meest idyllische plek op aarde was om te wonen. Hij staat voor ons streven om 
systematisch met onze klanten vorm te geven aan een betere omgeving waarin mensen kunnen 
wonen, werken en recreëren. 

 
 
Ons symbool – de salamander 
Naast onze naam staat de afbeelding van een vuursalamander. De salamander voelt zich thuis op 
het land en in het water en kan alleen overleven in een hoogwaardige en ecologisch 
evenwichtige omgeving.  
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Gebouwen, Infrastructuur, Water & Milieu  

Strategische speerpunten 

Energie Transitie: 

 

 Opwek 

 

 Transport 

 

 Industrie 

 

 Gebouwde omgeving 

 

 Gebiedsontwikkeling 

Sectoren: 

 

 Energie/Industrie 

 

 Gemeenten/Provincie/Rijk 

 

 Corporaties 

 

 Waterschappen 

 

 Ontwikkelaars 
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Techniek, Financiën of Gedrag?  
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Diverse samenwerkingsverbanden 

Proces cases 

2. ZOEnergy  

 

Stadsdeel Amsterdam 

Zuid-Oost 

3. EtriPlus  

 

Bedrijventerrein 

Greenport Venlo 

1. 7Square Endeavour 

 

Schouwburgplein 

Rotterdam 
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Praktijk voorbeeld 
Woontoren Amsterdam 

 300 wooneenheden 

 EPC-eis gemeente Amsterdam = 0,15 (in plaats van 0,40) 

 

Aanpak: 

 Reduceren de energievraag: 

 Rc = 10, triple glas, passief house infiltratie 

 Optimalisatie zontoetreding (warmtewinst / koelvraag) 

 Vraaggestuurde ventilatie 

 Zeer hoog warmte terugwinrendement 

 Lage temperatuur warmteafgifte 

 

 Gangbare keuze warmte voor ruimteverwarming en tapwater: 

 Externe warmte met een kwaliteitsverklaring of; 

 WKO-installatie i.c.m. een warmtepomp 
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Praktijk voorbeeld 
Stadswarmte 

 Geschikt voor ruimteverwarming en tapwaterbereiding 

 Bescheiden ruimtebehoefte (afleverset) 

 Duurzaam (kwaliteitsverklaring afhankelijk van gebied) 

 

WKO 

 Geschikt voor ruimteverwarming, 

 Warmtapwater m.b.v. boosterwarmtepompen buffervat 

 Kost vrij veel ruimte, ca 1m² op de vloer per appartement 

 Duurzaam (efficiënte warmtepomp en koeling uit WKO) 

 

Opwekken lokale duurzame energie om aan de EPC-eis = 0,15 te voldoen 

 Benodigd PV oppervlakte  

 Stadswarmte: ca. 4.000 m²  

 WKO:  ca. 3.000 m² 

 Oppervlakte dichte delen gevel + dak ≈ 5.500 m² 
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Praktijk voorbeeld 
Is restwarmte uit datacentra de sleutel voor deze uitdaging? 

 

 Indien de warmte als “Energiemaatregel op Gebiedsniveau” wordt aangeboden zijn er geen voordelen 

voor dit specifieke ontwerpvraagstuk 

 Getrapte eis geldt nog steeds 

 Laag temperatuur, dus ook boosterwarmtepompen benodigd 

 

 Kans voor restwarmte uit datacentra: Datacentrum geïntegreerd in het gebouw 

 De warmte wordt lokaal opgewekt; 

 Geen dure ondergrondse infrastructuur benodigd; 

 Laag temperatuur warmte kan direct worden ingezet voor ruimteverwarming; 

 Met boosterwarmtepompen geschikt voor tapwaterbereiding; 

 

 Uitdaging: 

 Het bepalen van het opwekrendement met behulp van een gelijkwaardigheidsverklaring 

 Het bereiken van de ontwerper en ontwikkelaar 
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Arcadis. 
Improving quality of life. 


