
Uw aanspreekpunt
voor   



Nieman & Tauw hebben de krachten gebundeld. Twee gerenommeerde ingenieursbureaus met een 
gemeenschappelijke visie over het ontzorgen van de klant en het integraal adviseren. 

Om de duurzaamheid van gebouwen en hun omgeving te classificeren, hanteren wij BREEAM-NL, de 
meest gebruikte duurzaamheidsmeetlat in Nederland. Op het gebied van BREEAM-NL hebben wij samen 
alle benodigde kennis in huis. Wij kunnen u daarom volledig ontzorgen bij het vormgeven van uw 
duurzaamheidsambities en de realisatie daarvan.

BREEAM-NL is een gestandaardiseerde beoordelingsrichtlijn om de duurzaamheidprestatie van 
gebouwen en gebieden te bepalen. De BREEAM-methodiek beoordeelt een gebouw op bouwkundige 
elementen, installaties en het bij het gebouw behorende terrein. Het is daarmee een integraal 
duurzaamheidskeurmerk waarvoor u bij Nieman & Tauw aan het juiste adres bent.

Uw aanspreekpunt voor BREEAM-NL
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De combinatie Nieman & Tauw is zeer ervaren op het gebied van duurzaamheid. Beide bureaus zijn vanaf 
het begin betrokken bij BREEAM-NL. Met onze verschillende specialismen vormen wij samen een unieke 
combinatie waarbij wij u een totaaladvies kunnen bieden.

Wij hechten er veel waarde aan dat uw wensen worden gehoord en vervuld. Wij vertalen samen met u 
uw duurzaamheidsambitie in concrete, meetbare doelstellingen. Als BREEAM-NL expert stellen wij een 
maatregelenpakket samen, waarmee uw doelen gerealiseerd worden. Wij onderscheiden ons daarbij door 
een belangrijk deel van dit pakket inhoudelijk voor u uit te werken. Nieman & Tauw vervullen daarnaast 
een belangrijke rol in het proces. Wij begeleiden betrokken partijen bij de totstandkoming van bewijslast 
in de diverse credits. 

Wij werken niet alleen voor projectontwikkelaars, beleggingsmaatschappijen, vastgoedbedrijven, 
aannemers en adviserende partijen, maar ook voor de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, 
waterschappen, natuurorganisaties en private gebiedseigenaren en beheerders.

Wij bieden goede kwaliteit, een soepel procesverloop en één vast aanspreekpunt voor alle BREEAM-NL 
keurmerken. 

Samen doen we dit Kantoor en datacenter Expo Business Parc, Hengelo



Nieman
Nieman creëert samen met haar opdrachtgevers duurzame gebouwen waar mensen veilig, gezond en 
comfortabel kunnen wonen, werken en recreëren. Wij hebben kennis over bouwfysica, bouwtechniek en 
bouwregelgeving. Daarnaast adviseren wij u over installaties, gevels en daken, bouwmanagement en 
beleid voor energie, duurzaamheid en beheer.

Nieman is vanaf de introductie van BREEAM-NL in 2009 betrokken bij dit keurmerk. Als participant 
hebben wij een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de beoordelingsrichtlijn. Daarnaast 
hebben wij de afgelopen jaren bij diverse toonaangevende projecten meegewerkt aan de verduurzaming 
van deze gebouwen in de rol van BREEAM-NL Expert of Assessor. Nieman is gespecialiseerd in de 
gebouwgebonden BREEAM credits, zoals Management, Gezondheid, Energie en Materialen. 

Tauw
Tauw is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en de 
duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Vanuit vestigingen in Nederland, België, Duitsland, 
Frankrijk, Spanje en Italië werken wij met ruim 1.000 medewerkers aan een mooie, schone, veilige 
en duurzame leefomgeving. Wij zijn thuis in bodem-, geluid-, licht-, natuur-, asbestonderzoek en 
leveren grote bijdragen aan bestemmingsplanprocedures, civieltechnische vraagstukken en ruimtelijke 
ordeningsprojecten. 

Ook Tauw is vanaf de introductie van BREEAM-NL betrokken bij dit keurmerk en levert advies bij de 
meest uiteenlopende nieuwbouwprojecten. Tauw is gespecialiseerd in de omgevinggebonden BREEAM 
credits, zoals Landgebruik & Ecologie, Vervuiling, Water en Energie.

Nieman & Tauw 
Nieman & Tauw staan samen borg voor alle categorieën en credits. Wij nemen u alle zorgen rondom 
de bewijslast en certificering van BREEAM-NL uit handen en begeleiden u tot na de realisatie van het 
gebouw.



Samen hebben wij dit gerealiseerd

Tauw
Bart Gerrits
bart.gerrits@tauw.nl
030 28 24 94 2
06 15 59 92 36

Nieman 
John Bouwman
J.Bouwman@nieman.nl
030 24 13 42 7
06 54 29 45 53

Voor meer informatie:
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Markthal Rotterdam
2011-2014

Vreugdenhil Dairy Foods
Nijkerk 2014-2015

The Edge Amsterdam
2011-2014

Vechterweerd Dalfsen
2013-2015

Motel One Amsterdam
2013-2014

IJdock Amsterdam
2010-2013


