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TenneT en MCE 
Op 6 juni 2011 is bouwcombinatie BAM-Giesbers gestart met de bouw van het kantoorpand 
Mariëndaal Centre of Excellence (MCE). Aan de rand van Arnhem, op bedrijventerrein 
Arnhems Buiten, zal vanaf 9 december 2013 het hoofdkantoor van netwerkbeheerder TenneT 
gehuisvest zijn. TenneT is de eerste grensoverschrijdende netwerkbeheerder in Europa en 
heeft meer dan 20.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 36 miljoen 
eindgebruikers in Nederland en Duitsland. Met de verhuizing naar het nieuwe pand gaat 
TenneT van drie kantoorpanden terug naar één werkplek voor de medewerkers. Dit is, naast 
het goed en efficiënt opvangen van de groei van de organisatie, een belangrijke reden 
waarom is gekozen voor de nieuwbouw MCE.  
Het huurcontract is afgesloten voor vijftien jaar.  
 
Duurzaamheid / Ambitie  
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor 
TenneT van groot belang en de ambities reiken verder dan 
alleen meewerken aan een duurzame energievoorziening. 
Op de Noordwest-Europese energiemarkt neemt TenneT 
graag een leidende rol op zich.  
We zien bijvoorbeeld mogelijkheden in duurzaam inkopen en willen werk maken van 
ketenverantwoordelijkheid. Dat doen we aan de hand van de drie pijlers: mens, milieu en 
markt. Naast het uitgangspunt van Nut en Noodzaak vertalen we dit in een duurzaam, nieuw 
hoofdkantoor. Door het afsluiten van een huurcontract voor een langere periode hebben we 
veel invloed gehad op de duurzame ontwikkeling van het gebouw; enerzijds op de 
ontwikkeling van het casco, maar ook op het ontwerp van het inbouwpakket.   

 
Ecologie / Landgoed Mariëndaal  
Vooraf is uitgebreid onderzoek gedaan naar de invloed van het bouwproces en het gebouw 
op de bestaande ecologie van landgoed Mariëndaal. De bouwplaats is door de aannemer zo 
duurzaam mogelijk ingericht en tijdens het hele bouwproces stond duurzaamheid voorop. Dit 
betekent onder meer sturen op afvalmanagement, beperken van energie- en waterverbruik, 
maatregelen nemen ter voorkoming van schade als gevolg van fijnstof, maar bijvoorbeeld ook 
compenserende maatregelen nemen ter bescherming van de leefomgeving van bedreigde 
diersoorten op de bouwplaats. 
Bij het ontwerp van de groenvoorziening rond het gebouw is ook rekening gehouden met 
ecologische aspecten. Zo dragen bloemrijke grasvelden bij aan een hoge biodiversiteit, zijn er 
nestmogelijkheden voor vleermuizen gerealiseerd en langs de bosranden is rekening 
gehouden met een goede leefomgeving voor de vrij zeldzame hazelworm (pootloze 
salamander) die op het landgoed voorkomt. Het beheer van het gebied en het onderhoud van 
de groenvoorzieningen is gericht op het in stand houden en stimuleren van deze ecologie. 
 
Proces en Organisatie 
Het MCE is door de BGB MCE bv (BGB) ontwikkeld. Bij de totstandkoming van het definitieve 
ontwerp had TenneT als huurder een toetsende rol. Het MCE is gebouwd door de BGB 
bouwcombinatie (BC). Om het inbouwpakket, dat we zelf hebben gerealiseerd, naadloos te 
laten aansluiten op het casco kantoorpand zijn er diverse huurdersvoorzieningen 
doorgevoerd. Tijdens de ontwikkeling van het MCE zijn er diverse, vaste overlegmomenten 
geweest met de BGB, BC en TenneT; zoals een maandelijks directieoverleg, tweewekelijks 
huurdersoverleg en, tijdens de realisatie, wekelijks een bouwoverleg. In 2011 is het MCE 
verkocht aan de belegger Ping Proporties Vanaf dit moment zijn wijzigingen op verzoek van 
TenneT ook ter goedkeuring voorgelegd aan de belegger. 



Kosten en baten MCE 
 
Besparing op energiekosten 
Het hoofdkantoor van TenneT is tot nu toe gehuisvest in een gebouwencomplex aan de 
Utrechtseweg te Arnhem. Dit complex bestaat uit vier min of meer vrijstaande gebouwdelen, 
met elkaar verbonden door loopbruggen, gebouwd tussen 1960 en 1990. Recent onderzoek 
heeft aangetoond dat het gemiddelde energielabel van deze locatie scoort op F. Met een 
Breeam score van 6 punten voor de ENE1 credit scoort het nieuwe MCE zeker 15% beter dan 
de huidige Bouwbesluitnorm. Dit is onder meer te zien aan de cijfers die hierboven zijn 
genoemd voor het te verwachten energieverbruik. 
 
Het nieuwe werken volgens Flex@TenneT 
Met de verhuizing naar het MCE wordt direct het programma voor het nieuwe werken 
Flex@TenneT ingevoerd. Het aantal werkplekken is gebaseerd op een delingsgraad van 0,8 
(voor elke 10 medewerkers zijn er 8 arbo werkplekken beschikbaar), dit resulteert in minder te 
bouwen kantooroppervlak, dus lagere investeringskosten. Tijdens het gebruik heeft dit ook 
een gunstige invloed op de gebouwgebonden exploitatiekosten. 
 
Realisatie en onderhoud bij één partij 
Tijdens de gehele huurperiode van vijftien jaar blijft de Bouwcombinatie verantwoordelijk voor 
het onderhoud van het MCE. Hiervoor is een prestatiegericht onderhoudscontract afgesloten. 
Dit houdt in dat de kwaliteit van het gebouw na vijftien jaar meetbaar gewaarborgd is volgens 
de NEN2767 conditiesystematiek. De voordelen zijn tweeledig: 

 Efficiënt uitgevoerd onderhoud, gericht op in stand houden van de kwaliteit van het 

gebouw, leidt op lange termijn tot kostenbesparing. 

 Het gebouw is opnieuw tegen gunstige voorwaarden verhuurbaar als de huurperiode 

afloopt. 
 
Cradle to Cradle (C2C) inbouwpakket 
TenneT heeft het inbouwpakket vrijwel geheel C2C uitgevoerd, 
waarbij materialen zijn gebruikt die aan het eind van de levensduur 
daadwerkelijk in de juiste kringloop blijven. Dit is contractueel met 
leveranciers overeengekomen. De milieuschade als gevolg van 
materiaalgebruik blijft hierdoor beperkt, net zoals de kosten. 
 
 
Duurzaamheid in het MCE 
 
BREAAM score 
Bij de oplevering van het MCE zal het gebouw gecertificeerd worden volgens het BREAAM 
schema voor nieuwbouw. TenneT heeft de ambitie om minimaal een certificaat van drie 
sterren (Very Good) te behalen, mogelijk zelfs vier sterren (Excellent). Hiervoor zijn de 
volgende duurzaamheidsmaatregelen genomen bij de ontwikkeling van het gebouw: 

 Energiezuinige verlichting met slimme schakelingen op basis van daglicht- en 
aanwezigheidsdetectie. 

 Hoogwaardige, energiezuinige klimaatinstallaties, met een hoog comfort voor 
gebruikers en een laag energieverbruik. 

 Waterbesparende maatregelen op alle sanitaire voorzieningen. 

 Energiezuinige liften en koel- en vriesopslag voor warenkoeling 

 Diverse maatregelen om de CO2-uitstoot als gevolg van transport te beperken, zoals 
douche- en kleedfaciliteiten voor personeel, oplaadpunten voor elektrische fietsen en 
auto’s, ontwikkeling van een beleidsplan voor mobiliteit. 

 Bewuste Bouwers-certificaat , waarmee de aannemer gestuurd heeft op 
milieumaatregelen tijdens het bouwproces. 



Als speerpunten binnen de BREEAM certificering gaat het MCE voor een hoge score op het 
onderdeel Landgebruik en Ecologie (LE1 t/m 6), zoals hierboven omschreven. Tevens is 
gezondheid (HEALTH) een van de speerpunten, dat wordt behaald door een goede 
daglichttoetreding, verlichting en aanpasbaar binnenklimaat. Daarnaast wordt een gezond 
binnenklimaat ook vormgegeven door een Cradle to Cradle inbouwpakket (zoals hieronder 
beschreven).  
 

Cradle to Cradle inbouwpakket  
Voor de inrichting (wanden, vloeren, meubels) van het MCE heeft TenneT gekozen voor een 
optimaal duurzaam 'inbouwpakket'. De wensen van TenneT zijn volgens het Cradle to Cradle-
principe opgesteld. Dit houdt in dat we kiezen voor materialen die minder milieubelastend, 
volledig recyclebaar maar niet kostenverhogend zijn. Zo is gebruik gemaakt van materialen 
als aluminium en massief hout en is het volledige ontwerp gerealiseerd met ‘gezonde’ 
materialen (bijvoorbeeld geen verlijmde producten) en afwerkingen, deels met een Cradle to 
Cradle certificaat. De inrichting is eenvoudig te demonteren om snel in te kunnen spelen op 
veranderende situaties binnen de organisatie. Daarnaast zijn alle materialen van het 
inbouwpakket ondergebracht in een contract, wat betekent dat ze na gebruik teruggaan naar 
de leveranciers/fabrikanten om (gelijkwaardig) te worden hergebruikt. TenneT is wereldwijd 
het tweede project dat op dit niveau van duurzaamheid haar 
verantwoording neemt voor toekomstige generaties.  
 
PRP-contract 
De realisatie van het inbouwpakket (interieur) van het MCE-project 
is uitgevoerd onder de criteria van PRP* (Pre Returnable 
Procurement) waarbij al het materiaal en de energie die nodig zijn 
voor het realiseren van het project, gecontroleerd worden (van de 
grondstoffen tot en met het gelijkwaardig recyclen ervan na de 
gebruiksduur van het project).  Deze afspraken zijn vastgelegd in 
een PRP-contract tussen TenneT en de (toe)leveranciers. Vooraf 
dienen alle leveranciers van alle te leveren producten een PRP-Re-entry document in te 
vullen waarin is vastgelegd wat zij terugnemen na gebruik, hoe zij dit doen en hoe zij dit zullen 
recyclen. 
  
*) PRP is de meest vooruitstrevende duurzaamheidsrichtlijn ter wereld. TenneT is het tweede project ter wereld dat volgens deze 
hoge norm van duurzaamheid wordt gerealiseerd. Het provinciehuis Friesland te Leeuwarden was het eerste project. De 
transformatie naar dit niveau van duurzaamheid is gerealiseerd door Rendemint BV in zeer nauwe samenwerking met de 
architect Studio Groen + Schild 

 
Een aantal bijzonderheden uitgelicht: 
  
 Tapijttegels C2C certificaat SILVER 
Fabrikant Shaw levert tapijttegels geheel gemaakt van polyolefine, een oneindig recyclebare 
kunststof. Na gebruik worden de tegels teruggenomen door Shaw en van de tegels worden 
nieuwe tapijttegels gemaakt. Shaw is de enige ter wereld die een fabriek heeft waar aan de 
ene kant gebruikte tegels in gaan en aan de andere kant weer nieuwe uitkomen. Shaw heeft 
inmiddels vele tientallen miljoenen vierkante meters tegels hergebruikt. De tegels zijn 
vastgelegd met Lockdots; zeer kleine, klevende puntjes die zich aan de tegel hechten en zo 
zijn samengesteld dat het niet verwijderd hoeft te worden van de tegels voor het recyclen. 
Door de keuze voor deze tapijttegels in het MCE is na gebruik 12.000 m2 tapijt weer grondstof 
voor nieuwe tegels in plaats van afval voor verbranding. 
  
 Plafonds  
De plafonds in het entreegebied van het MCE zijn als eerste ter wereld uitgevoerd in metaal 
en afgewerkt met een C2C poedercoating. Deze coating (in poedervorm aangebrachte laag 
die in een oven smelt tot een laklaag) heeft een veilige samenstelling ten opzichte van 
conventionele poedercoatings die toxisch is. 



  
 Systeemwanden  
Alle onderdelen van de wand - van de staanders tot en met de tochtprofielen - zijn uitgevoerd 
naar de criteria van C2C. De witte afwerking C2C poedercoating en wanden zijn voorzien van 
minerale wol op ecose basis, dus geen glas- of steenwol. Dit is belangrijk omdat ecose wol 
een zeer laag formaldehyde emissie heeft.  
De metalen wanden zijn afgewerkt met C2C gips. Het gips en de metaalwand zijn slim aan 
elkaar gelijmd zodat door toevoeging van warmte de gipsplaat en metaalwand weer los van 
elkaar komen en beide gelijkwaardig hergebruikt kunnen worden. 
  
 Lattenwanden 
Ca. 2500 m2 wand in het MCE is afgewerkt met massief eiken lattenwanden, bewerkt met 
natuurolie. Het eiken is 100% FSC en komt uit duurzaam beheerde bossen. De natuurolie is 
gemaakt van lijnolie en tungolie. Deze olie bevat geen schadelijke stoffen en trekt helemaal in 
het hout. Er is dus geen sprake van filmvormende lagen, zoals bij lakken het geval is. De 
uitstraling is zeer natuurlijk en vooral gezond. Het hout kan gelijkwaardig worden hergebruikt. 
  
Dit is een kleine greep uit de bijzondere samenstelling van het interieur van het MCE. Andere 
bijzonderheid zijn de PRP-audits die uitgevoerd worden. Alle bedrijven en hun toeleveranciers 
worden tijdens de inkoop, productie, logistiek en montage gecontroleerd op het naleven van 
alle duurzame maatregelen. Daarmee borgt PRP voor TenneT dat de duurzame ambitie ook 
daadwerkelijk wordt waargemaakt. 

 

Refit van de meubels  
In het MCE kiezen we bewust voor een mix van bestaande en nieuwe 
meubels. We gebruiken zoveel mogelijk bestaande meubels. Denk daarbij 
aan; tafels, stoelen, kasten en directiemeubilair. De stoelen stofferen we 
opnieuw en worden technisch gecontroleerd, zodat ze weer jaren meekunnen. 
Ook de bureaus passen we al voor de verhuizing aan. Hiermee vullen we het 
interieurontwerp optimaal in, praktisch en esthetisch.  

 

Afvalscheiding  
De aanbestedingseisen aan de nieuwe leverancier voor afvalverwerking waren gericht op het 
leveren van een totaalconcept, met een focus op nog meer afvalscheiding. Om het restafval 
terug te brengen en daarmee de CO2-uitstoot te verminderen, gaan we in het MCE nog een 
stap verder in het onderscheiden van afvalstromen (koffiebekertjes, papier, karton). De 
nieuwe leverancier is SITA, omdat zij het meest complete totaalconcept hebben met een sterk 
accent op duurzaamheid. Daarnaast hebben we gekeken naar zo min mogelijk transportritten; 
vanuit de beperking van overlast voor gebruikers van het gebouw, maar ook vanuit 
duurzaamheidsoogpunt.  

 

Mobiliteit 
Met de verhuizing naar het MCE blijven de huidige TenneT 
HR-regelingen bestaan. Ons mobiliteitsbeleid kent al een 
aantal duurzame regelingen voor medewerkers, zoals de 
NS Business Card die beschikbaar is om door heel 
Nederland te reizen met het openbaar vervoer (zo ook de 
OV-Fiets, scooter of treintaxi voor zakelijke afspraken). Ook 
de mogelijkheid voor medewerkers om fiscaalvriendelijk 

een fiets aan te schaffen voor woon-werkverkeer behoort tot één van de duurzame 
mobiliteitsregelingen. Verder kunnen medewerkers gebruikmaken van duurzame poolauto's 
(elektrisch of minder milieubelastend) en (elektrische) fietsen. In ons nieuwe gebouw komen 
oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen, voor zowel medewerkers als bezoekers.  

 



Fitte medewerkers / Sportprogramma  
TenneT biedt haar medewerkers faciliteiten om mee te doen aan sportprogramma’s onder 
begeleiding van professionele trainers. Zo zijn er groepen 
voor hardlopers, wielrenners en nordic walkers. Eens per jaar 
is er per onderdeel een weekendevenement om met elkaar 
een sportieve prestatie neer te zetten. Ook daarom zijn we blij 
met landgoed Mariëndaal naast de deur: het biedt 
medewerkers de gelegenheid een wandeling te maken in de 
pauze en is daarnaast een goede uitvalsbasis voor de 
verschillende sportprogramma’s die TenneT aanbiedt. Door 
Mariëndaal loopt een gemarkeerde wandelroute van drie 
kilometer. Deze route voert door en langs bos, fraaie 
beukenlanen, graslanden en sprengenbeken met vijvertjes. 

 

Gebruikers inzage / medezeggenschap  
De eerste vraag bij de nieuwbouw was, 'hoe willen wij werken'? Om antwoord te krijgen op 
deze vraag zijn alle medewerkers van TenneT betrokken. Zij hebben een bijdrage geleverd 
aan de keuzes die zijn gemaakt voor bijvoorbeeld het kantoorconcept, het interieur en de 
faciliteiten. Zo is ook het nieuwe werken bij TenneT ontstaan, dat valt onder het Flex@TenneT 
programma. Alles draait om flexibeler, efficiënter en eigentijdser werken; en dat raakt 
iedereen binnen TenneT. 
 
Tot slot: hieronder een overzicht van verwacht verbruik van energie, gas en water in het MCE. 
 
  Overgangsdatum 

Bouw naar 
TenneT: 

Hoe en waar nu 
geregeld  
(na overdracht door 
Bouw): 

Daarna geregeld tot 
en met datum: 

Verwacht 
verbruik  
per jaar: 

MCE: Gas 19-07-2013 Bouwaansluiting via 
Bouwcombinatie 

TenneT t/m opzegging 86287 m3 *) 

MCE: 
Electra  

via DT Bouwaansluiting via 
Bouwcombinatie 

TenneT t/m opzegging 2.750.000 **) 
kWh  

MCE: 
Water 

19-07-2013 Bouwaansluiting via 
Bouwcombinatie 

TenneT t/m opzegging navragen  

 
NB 1. 
*) Het verwachte gasverbruik m³/jaar = 46.287 = 2,5 m³/m² BVO/jaar (landelijk gemiddelde is 20m³/m², 
bron AgentschapNL www.senternovem.databank.nl) 
 
**) Het verwachte elektriciteitsverbruik kWh/ jaar =  2.750.000 = 80 kWh/m² BVO/Jaar (landelijk 
gemiddelde is 109 kWh/m², bron AgentschapNL www.senternovem.databank.nl) 

 
NB 2.  
m² volgens NEN2580 , zie tabel hieronder + de bijlagen. 
  

http://www.senternovem.databank.nl/
http://www.senternovem.databank.nl/


 

 

oppervlakten 
volgens 
NEN 2580 

Bruto 

  

Netto 

  

Verkeersruimte 

  

Parkeerruimte 

  

Verhuurbaar 
(kantoor, opslag 
en overige 
functies)   

                      

Kelder 2 7.414,30 m² 7.282,50 m² 104,3 m² 7.139,70 m² 38,4 m² 

Kelder 1 6.403,20 m² 6.228,50 m² 78,1 m² 2.346,20 m² 3.336,00 m² 

Begane 
grond 3.210,80 m² 3.081,60 m² 57,9 m²     3.033,20 m² 

1e 
verdieping 4.182,20 m² 3.963,00 m² 63,1 m²     3.897,20 m² 

2e 
verdieping 4.182,10 m² 3.960,90 m² 63,1 m²     3.881,10 m² 

3e 
verdieping 4.182,20 m² 3.964,00 m² 63,1 m²     3.884,30 m² 

4e 
verdieping 4.182,10 m² 3.963,30 m² 75,3 m²     3.871,20 m² 

Dakopbouw 490,8 m² 467,1 m²         0 m² 

totaal 34.248 m² 32.911 m²         21.941 m² 

                      

  100,00%   96,10%           64,10%   

 


