
  
 

Brugbedieningscentrale 
Steekterpoort 



 

De bouw van een ecologisch verantwoord en 
energieneutraal bedieningscentrum voor 
bruggen in de regio Alphen aan den Rijn. Het 
bedieningscentrum Steekterpoort vervangt 
een aantal bestaande bedieningsgebouwen. 
De uiterst moderne voorzieningen zorgen 
voor een vlotte, veilige en betrouwbare 
begeleiding van de beroeps- en 
recreatievaart. Veel processen gaan straks 
automatisch, maar de operators kunnen altijd 
ingrijpen als dat nodig is. Het uitgangspunt 
bij het ontwerp van het bedieningscentrum is 
dat hinder voor zowel het wegverkeer (open 
bruggen) als scheepvaartverkeer (gesloten 
bruggen) zoveel mogelijk wordt beperkt door 
een efficiëntere bediening. 
 

“De focus op duurzaamheid heeft de Provincie 
Zuid-Holland aantoonbaar een groot rendement 
opgeleverd.” 

J. Mekkes, opdrachtgever Steekterpoort  

Meer informatie: ir J. Mekkes 
j.mekkes@pzh.nl 
 
Voor meer informatie over dit project: 
www.pzh.nl/steekterpoort 
 
Voor meer informatie over de Aanpak: 
www.duurzaamgww.nl 
www.aanpakduurzaamgww.nl 

De Aanpak 

Bij de start van het project in 2008 zijn de topeisen 
(ecologisch verantwoord en energieneutraal) uitdrukkelijk 
gesteld tijdens de Europese aanbesteding van het 
ontwerp; van gebouw én park. Gedurende het project 
waren deze topeisen bij iedere vervolgkeuze de leidraad. 
 
Het nieuwe gebouw is ecologisch verantwoord en 
energieneutraal ontworpen. Dit betekent dat er wordt 
gestreefd naar een zo laag mogelijk energieverbruik 
tijdens de gebruiksfase. In het ontwerp is rekening 
gehouden met de impact op de ecologie/het milieu. Het 
gebouw voorziet in haar eigen energiebehoefte en heeft 
geen CO2-uitstoot. Het terrein rondom het gebouw is 
ecologisch ingericht als openbaar park en zo goed mogelijk 
ingepast in de omgeving. 
 
Hulpmiddelen die zijn ingezet: 
Duurzaamheid als rode lijn door gehele project. Gestuurd 
op energie door de detail-eis te stellen dat EPC ≤0. 
Gestuurd op LCA door de topeis ecologisch verantwoord 
leidend te laten zijn voor alle keuzes. 
 

Voordelen bereikt door met de Aanpak te werken: 

De Aanpak was in 2008 nog niet beschikbaar voor de 
Provincie Zuid-Holland. Geheel ‘in de geest van’  de 
Aanpak zijn de volgende zaken gerealiseerd: 

• Energie Prestatie Coëfficient (EPC) gebouw ≤0,0. 
• Bronsysteem. 
• Zonnepanelen. 
• Het gebouw heeft geen gasaansluiting. 
• Sedumdak. 
• Driedubbel glas (Triple glas). 
• LED en aanwezigheidsdetectie. 
• Waterloze urinoirs.  
• Ecologisch verantwoord openbaar park. 
• Water vasthouden in het omliggend terrein in plaats 

van direct afvoeren naar het riool - met nieuw 
aangelegde watergang.  
- taluds van watergang minimaal 1:5 of flauwer waar 
mogelijk (voor stevigheid en ecologie).  
- het beheer van het terrein op ecologisch 
verantwoorde wijze, niet overbodig inzaaien of 
planten, gefaseerd maaien, afzetten en afvoeren 
(watergangen vierjaarlijks),  
- niet-chemische bestrijding van onkruid in verharde 
delen terrein. 

• Overtollig water wordt van het dak afgevoerd naar de 
aangelegde watergang (ipv direct naar riool). 

• Waterdoorlatende klinkers. 
• Innovatief verwarmen van gebouw met verse, warme 

lucht (warmte geproduceerd door datacenter) die in 
luchtkanalen door de bureaus stroomt. 

• Zeer dunne prefab betonnen vloeren om materiaal en 
ruimte te besparen. 

• Snellaadpaal met twee aansluitingen voor het (binnen 
een half uur) opladen van twee elektrische auto's. 

 

Bouw energieneutraal en ecologisch verantwoord gebouw 

en ecologisch verantwoord omliggend openbaar park 


