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Samenvatting 
KPN Corporate Market (KPN) creates a new data center at the High Tech Campus in Eindhoven 
(HTCE). KPN has long been active in the sustainability of its data centers focused specifically on 
the principles of Cradle to Cradle (C2C). On behalf of KPN William McDonough, he and Michael 
Braungart are the founders of the C2C philosophy, made a conceptual study of the C2C® fitting 
in data centers. The data center at the HTCE is the first concrete expression of this. 
 
KPN wants this to propagate to the outside world and in particular to its (potential) clients. C2C® 
can only be certified at the component level, not on the scale of a complete building. 
 
Buildings can be designated as "inspired by C2C" and with motivation been mentioned on the 
site of C2C Center. This site keeps a list of the completed "inspired by C2C" projects. 
 
Royal HaskoningDHV is prompted to identify and capture how the design philosophy of C2C® in 
this KPN data center is implemented. To this end this report has been prepared.  
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1 Inleiding 
KPN Corporate Market (KPN) realiseert een nieuw datacenter op de High Tech Campus in 
Eindhoven (HTCE) . KPN is al enige tijd actief in het verduurzamen van haar datacenters 
speciaal toegespitst op de principes van Cradle to Cradle (C2C®). Met name is daartoe in 
opdracht van KPN door William McDonough, samen met Michael Braungart de grondlegger van 
de C2C® filosofie, een conceptuele studie gedaan naar de C2C® inpassing in datacenters. Het 
datacentrum op de HTCE is daar een eerste concrete invulling van.  
 
KPN wil dit naar de buitenwereld toe en in het bijzonder naar haar (potentiële) cliënten gaan 
uitdragen. Een C2C® keurmerk of een -certificering is tot op heden echter slechts op 
componentniveau mogelijk, nog niet op de schaal van een compleet gebouw.  
 
Gebouwen kunnen echter wel als “inspired by C2C®” worden aangeduid en met een motivatie 
worden vermeld op de site van het C2C-Center. Hierop wordt een overzicht van de 
gerealiseerde “inspired by C2C®” projecten bijgehouden. 
 
Aan Royal HaskoningDHV is gevraagd te inventariseren en vast te leggen hoe de C2C® 
ontwerpfilosofie in dit KPN datacenter is geïmplementeerd. Hiertoe is deze rapportage 
opgesteld.  
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2 Kenmerken van C2C®  
Onderstaand volgt een samenvatting van de visie van William McDounough en Michael 
Braungart  op C2C® met betrekking tot gebouwen in zijn algemeenheid. 
 
Uitgangspunten en principes voor gebouwen 
- C2C® is een zakelijk (verdien-) model, met een positieve kostenbatenverhouding; 
- Een gebouw moet een positieve impact hebben op de omgeving. De omgeving moet beter 

af zijn mét het gebouw dan zónder het gebouw. Het minimaliseren van de impact van een 
gebouw tot “minder slecht voor de omgeving” is niet voldoende;  

- Een gebouw is nu nog niet volledig C2C® te maken, het ontbreekt nog aan voldoende 
gekwalificeerde materialen en bouwmethodieken, maar maak een plan voor de toekomst om 
nieuwe C2C® ontwikkelingen te kunnen integreren (maak een roadmap); 

- Beschouw bouwmaterialen als voedingsstof met de potentie van herbruikbaarheid; 
- Pas hernieuwbare energie toe (zon, grond / lucht-based warmteuitwisseling); 
- Ontwerp een gebouw dat aanpasbaar is in de toekomst; 
- Realiseer een goed klimaat voor de bewoners; 
- Ondersteun de biodiversiteit.  

 
Innovatieve concepten te ontwikkelen op bovenstaande uitgangspunten en principes 
- Maak gebouw profijtelijk in plaats van minder slecht; 
- Maak een grote gezonde milieu-voetprint in plaats van een kleine slechte; 
- Streef naar eco-effectiviteit in plaats van eco-efficiëncy; 

 

 
- Verbeter de kwaliteit van de gebouwsystemen, producten en processen in meetbare 

stappen; 
- Ga materiaalpartnerships aan met leasecontracten met terugneemgarantie en 

herinzetbaarheid van materialen (zorg voor een gegarandeerde materiaalcyclus); 
- Denk in materiaalkansen in plaats van energieproblemen; 
- Verbeter de luchtkwaliteit zowel binnen als buiten het gebouw; 
- Maak gebouwen, omgeving en processen die energiepositief en energieleverend zijn aan de 

omgeving. 
 

Intenties en doelen 
- Gebruik chemisch verantwoorde materialen; 
- Gebruik top-soil (groene) materialen; 
- Pas vernieuwbare energie toe (zon) in gebouw of omgeving en produceer meer dan de 

eigen behoefte; 
- Produceer meer zuivere lucht dan voor eigen gebruik; 
- Integreer watercycli in gebouw of omgeving en lever naar de omgeving; 
- Zorg voor een biodiversiteit in de omgeving die meer is dan zonder het gebouw; 
- Streef naar social fairness. 

24 juni 2015 C2C® KPN BD5743-101-100-RP06-C2C® 
KPN 

3  

 



 
O p e n  

 

 
Ontwerpproces 
Het ontwerpproces van C2C® gebouwen wordt als volgt ingericht: 
Ontwerpers en leveranciers overleggen met elkaar al in het eerste stadium van de ontwerpfase. 
In ateliersessies met de ontwerpers komen de leveranciers met hun producten ter tafel. Door dit 
proces worden tijdig de lacunes ontdekt en wordt de innovatie van C2C® bevorderd.  
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3 Het C2C® beleid bij KPN 
KPN heeft de C2C® filosofie omarmd. In interne en externe voordrachten is de implementatie 
van C2C in datacenters gepresenteerd. In lezingen gehouden in 2013 heeft KPN het als volgt 
verwoord: 
 
- C2C® heeft voor KPN een duidelijke marktwaarde; 
- KPN datacenters dienen te worden ontworpen op “Design for Disassembly” en “Product of 

Service”; 
- De PUE moet kleiner zijn dan 1; 
- De (materialen in) gebouwen dienen een materiaalpaspoort te krijgen; 
- De energiestromen moeten gesloten worden en er moet gebruik gemaakt worden van 

duurzame opwekking; 
- Overgang van een “koelfabriek” naar “warmtetransporteur” voor de omgeving; 
- Als speerpunt in de aanpak heeft KPN in haar beleid opgenomen om datacenters te 

plaatsen in een omgeving waar directe behoefte is aan warmte. KPN accepteert geen 
warmteverlies meer (het zogenaamde affakkelen van restwarmte) maar gaat effectief 
warmte leveren aan bijvoorbeeld een woonwijk of aan de industrie. Dit betekent de levering 
van het warmteoverschot aan warmtenetten. De levering aan warmtenetten vraagt om de 
toepassing van rack-koeling en de distributie van warmte op basis van water. Er worden dan 
ook geen droge luchtkoelers meer toegepast. Er wordt een systeem van 
warmwatertransport naar de omgeving gerealiseerd waardoor deze wordt voorzien van 
energie. Een datacenter met 2MW aan belasting kan zo 750 woningen verwarmen. 

 
Traditioneel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe concept: 
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4 De studie C2C®  in datacenters 
KPN heeft samen met McDonough en Z|C een studie voor C2C® in datacenters verricht. Een 
belangrijk aspect daaruit is de uitwisseling van energie naar de omgeving. Er wordt geen afvoer 
(“vernietigen”) van warmte meer geaccepteerd maar warmte dient “bruikbaar” te worden 
geleverd aan de omgeving van het datacenter. Het KPN datacenter op de HTCE kan worden 
gezien als een eerste concretisering van deze studie.  
 
In deze studie is verder benoemd de zorg voor gesloten cycli voor: 
- Energie; 
- Water; 
- Materialen. 
 
Verder wordt de nadruk gelegd op de toepassing van: 
- Greenhouses op het dak voor een onsite food-production in combinatie met PV panelen 

(zonne-energie). Data maar ook voedsel leveren aan de omgeving; 
- Bouwmethodiek Designed for disassembly; 
- Supergeïsoleerde gevels, daken en vloeren; 
- Kolomvrije ruimten die flexibel zijn in te richten; 
- Installaties die geïntegreerd zijn in de constructie (maximalisering nuttige ruimte); 
- Groene daken, groene gevels voor CO2 en stofbinding; 
- Zonnewarmtewinning (passief) in glaswand en kas; 
- Bio-infiltratie in het landschap. 
 
Zie de principetekening van Z|C en William McDonough. 

 

 
 
 In de organisatie van KPN heeft de daarop gevolgde discussie geleid tot nadere concretisering. 

Hierin is de unieke eigenschap van een datacenter, namelijk de hoge beschikbaarheid van 
restwarmte, als leidend genomen. Als belangrijke stappen voor de realisatie van nieuwe 
datacenters is daarom gekozen voor: 
- Koeling van de dataracks door watergevoerde systemen in plaats van lucht waardoor 

transport en levering van warmte aan de omgeving mogelijk wordt gemaakt; 
- Integratie van het datacenter in lokale netwerken voor warmtedistributie; 
- Levering van elektra uit powergrid met groene stroom.   
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5 KPN datacenter op HTCE 
Voor ontwerpers en aannemers van dit project is het uitgangspunt geweest om zoveel mogelijk 
C2C® -aspecten op te nemen. Hieronder volgt een inventarisatie: 
 
Materiaalcyclus tijdens bouwperiode datacenter 
De materiaalcyclus begint bij het bouwterrein. Op het bouwterrein is volledig gebruik gemaakt 
van hergebruik van grond. Op het HTCE terrein is een opslagruimte aanwezig voor granulaat, 
zand en modder. Bij het realiseren van de bouwput voor het datacenter is de overgebleven 
grond voorzien van een schonegrondverklaring en op het terrein zelf hergebruikt. Daarnaast is 
het zand voor het aanvullen gebruikt uit de opslag van HTCE. Dit zand is afkomstig van andere 
afgravingen op het terrein. Het granulaat voor de bouwweg en voor de bestrating is ook 
afkomstig van vorige bouwactiviteiten op het terrein. Alle overgebleven grond, granulaat en zand 
aan het einde van het bouwtraject zal worden opgeslagen of hergebruikt op het terrein. 
 
Materiaalcyclus van het datacenter 
Er zijn zoveel mogelijk materialen toegepast die C2C® gecertificeerd zijn. Zie bijlage 1 “Opzet 
materiaalstaat onderzoek naar C2C® principes” van 14 januari 2015, versie 2. Materialen zijn 
toegepast die hergebruik mogelijk maken en waarvoor zoveel mogelijk een garantie voor 
terugname kan worden verkregen. 
 
Punten uit het materiaaloverzicht zijn: 
- Betonbalken fundering zijn herbruikbaar; 
- Bestrating en ondergrond zijn herbruikbaar en met terugnamegarantie; 
- Vloeren zijn betonkanaalplaat gemaakt met 20% betonpuingranulaat; 
- Stalen kolommen, stalen dakplaten, stalen gevelplaten en vluchttrappen zijn volledig 

herbruikbaar; 
- Binnenwanden van glas zijn herbruikbaar; 
- Tapijten, fabricaat Desso (met C2C-certificaat); 
- Vloerafwerking computervloer, fabricaat Forbo (met C2C-certificaat); 
- Gevels met daarin toegepast gerecyclede glaswol. 

 
Aanpasbaarheid van het datacenter 
Op de HTCE zal in de toekomst veel vraag zijn naar laboratoriumruimten. Het datacenter is 
ontworpen voor hergebruik als laboratorium met kantoorfuncties. De gevelelementen zijn 
uitwisselbaar en er is met extra gewicht op dak rekening gehouden. Het technische gebouwblok 
aan de noordgevel is zo ontworpen dat er een extra verdieping in geplaatst kan worden en dat 
de dichte gevel vervangen kan worden door een vliesgevel met ramen.  
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Het is zodoende mogelijk om het datacenter om te bouwen naar een gebouw met 
kantoorruimten aan beide kopgevels en een laboratorium in het midden.  
 
Eventueel kan de hal ook een andere toepassing krijgen. De hal is voorzien van een 
uitneembare computervloer die in de toekomst bij een andere bestemming volledig verwijderd 
kan worden.  
 
Waterbeheer van het datacenter en de omgeving 
Het datacenter loost hemelwater op de wadi’s in de omgeving. 
 
De onderstaande tekst is uit de milieuparagraaf Eindhoven-Klotputten: De waterhuishouding op 
de campus is ontworpen rondom de centrale plas met een verschillende aanpak ten noorden en 
ten zuiden van de plas. In het gebied ten zuiden van de plas (waar het datacenter staat) kan het 
opgevangen regenwater bovengronds worden afgevoerd door natuurlijk verval. De greppels zijn 
nadrukkelijk in het terrein opgenomen waardoor het watersysteem ook zichtbaar wordt. In de 
zomer staan de greppels vaak droog en in de winter zijn ze vaak nat. De greppels in het zuiden 
monden uit in de zeggezone aan de zuidzijde van de plas. De zeggezone heeft een reinigende 
werking in de plas. Aan de noordzijde van de plas is de wateropvang opgenomen in een 
traditionele hemelwaterafvoer. Het totale pakket aan maatregelen zorgt voor een gesloten 
hemelwaterhuishoudingssysteem dat alleen in geval van hoge uitzondering zijn relatief schone 
water zal lozen op de Dommel. 
 
Energie van het datacenter 
Op de HTCE is een ondergrondse energieopslag (KWO) aangelegd die geëxploiteerd wordt 
door Hydreco (Brabant Water). Deze bestaat uit 10 doubletten met een capaciteit (waterdebiet) 
van 1.370 m3/uur en een vermogen 14.000 kW.  
 
Het datacenter gaat warmte leveren aan deze KWO (het “warmtegrid”). Daarnaast zal er 
rechtstreekse (“bovengrondse”) warmtelevering aan de gebouwen op de HTCE kunnen plaats 
vinden zonder tussenkomst van de KWO. Ook gaat het datacenter direct warmte leveren aan de 
gasgestookte gebouwen die nu door een tekort aan capaciteit nog niet op de KWO zijn 
aangesloten. 
 
De warmtebijdrage van het datacenter aan de KWO lost het tekort aan warmte in de KWO 
geheel op. Er is nu een te grote warmtevraag (er wordt meer warmte in de winter gevraagd dan 
er in de zomer wordt opgeslagen).  
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Op deze wijze wordt een maximaal invulling gegeven aan het door KPN geformuleerde 
uitgangspunt om géén warmte te vernietigen maar deze maximaal in te zetten voor de 
warmtebehoeften van de nabije omgeving. Het afvalproduct restwarmte wordt daardoor 
bruikbare warmte (energie, voedsel) voor de omgeving: Het datacenter wordt energieleverancier 
voor de omgeving. 
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6 De maatstaf inspired by C2C® 
Een gebouw is een samenstel van materialen die wel of niet of nog-niet C2C® zijn. De vraag is 
wanneer een gebouw kan worden gekwalificeerd als “inspired by C2C®”. Dat is een vraag die 
namens de ontwerpers, aannemers en eigenaar in deze rapportage moet worden beantwoord. 
Er is hiervoor geen omschreven maatstaf. 
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7 Evaluatie kenmerken van het KPN datacenter op de HTCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Men moet zich ervan bewust zijn dat er nog geen 100% C2C® gebouwen zijn. Belangrijk is dat 
er een start is gemaakt met de beschikbare materialen en technieken en dat in de toekomst aan 
de hand van een concreet plan (een roadmap) het gebouw kan worden doorontwikkeld. 
 
Zie het overzicht van de stand van zaken in bijlage 2. 
 
Energie 
 
De warmtelevering naar de KWO en de omliggende gebouwen van de High Tech Campus is 
een sterk punt. Dit is een concrete invulling van de uitgangspunten die door KPN op 
beleidsniveau zijn geformuleer. Afval wordt daardoor voedsel voor de omgeving. 
 
De principiële vraag is of dit een efficiënte of een effectieve oplossing is in de filosofie van 
C2C®. Het is in feite het eerste en is daarmee niet zuiver C2C®. Immers er is strikt genomen 
niet sprake van een opwaardering in de zin van “afval wordt voedsel”. Maar de impact op het 
energiegebruik voor de gebouwen in de omgeving is bijzonder hoog. Het datacenter wordt 100% 
energieleverend aan de omgeving, een belangrijk C2C kenmerk. 
 
De elektra die het KPN datacenter inkoopt wordt volledig als groene stroom ingekocht. 
 
Er wordt op de locatie geen hernieuwbare energie opgewekt of doorgeleverd (zon, PV). De 
prioriteit ligt in eerste instantie bij de doorlevering van warmte aan de omgeving. 
 
Bouwkundig. 
Het kunnen demonteren en hergebruiken van materialen is sterk doorgevoerd. 
 
Dit geldt eveneens voor de flexibiliteit bij de inpassing van andere gebouwfuncties. 
 
Installaties 
Het datacenter is voorzien van: 
- LED verlichting; 
- Armaturen met duurzaamheidspaspoort; 
- Rebuilt dieselmotoren en generatorsets; 
- Energiedistributie met railkanalen, deze zijn zeer goed demontabel en herbruikbaar, de hier 

toegepaste materialen zijn afkomstig uit andere datacenters; 
- Blussysteem met water-mist, er zijn geen schadelijke blusgassen; 
- Demontabele koelunits, in capaciteit opschaalbaar. 
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Algemeen  
- Er wordt een roadmap opgesteld voor de C2C® doorontwikkeling in de komende periode 

van 10-20 jaar; 
- Er is een materialenpaspoort voor de belangrijkste materiaaltoepassingen; 
- Er zijn nog geen langlopende contracten c.q. bindingen met uitvoerende partijen voor 

borging van de materiaalbeheercyclus. Hierover wordt nog overleg gevoerd. 
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8 Conclusie en aanbevelingen  
Het KPN datacenter heeft bij oplevering voldoende kwaliteit in zich om als “inspired by C2C®” te 
worden gekwalificeerd. De publicatie op de site van het C2C-Centre is de volgende stap. De 
motivatie voor de plaatsing op de site als inspired by C2C® is in deze rapportage gegeven.  
 
Daarbij kunnen als kwalificaties worden vermeld: 
- C2C® inspired; 
- Certified consultants involved; 
- Containing C2C® features;  
- Founders involved (McDonough, in studiefase). 

 
Zie: http://www.c2c-centre.com/ 
 
Er zijn nog aansprekende en publiekelijk meer zichtbare C2C® voorzieningen te realiseren die 
de C2C® kwaliteit verder bevorderen. Overwogen wordt om deze in een roadmap specifiek te 
gaan benoemen. Gedacht wordt aan: 
- Groen in of aan (gevels, dak van) het gebouw voor CO2 en stofbinding; 
- Luchtcyclus kantoor (hybride ventilatie, zonneschoorsteen); 
- Watercyclus voor benutting hemelwater voor sanitatie (grijswater, helofytenfilters); 
- Hernieuwbare energietoepassing, benutting zon, PV plaatsen op het dak van de hal. 

 
Samenvattend: 
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Bijlagen 1 opzet materiaalstaat 

 

 

  

Opzet materiaalstaat onderzoek naar C2C principe

Uitgangspunt gerealiseerd Datacenter in Groningen Status:Concept
Datum: 14 januari 2015 versie 2

Fundering/onder de grond
Onderdeel Materiaal Opm. Hergebruik mogelijk Garantie terugname Alternatieven
Riolering PVC Ja Nee Nog te onderzoeken
Betonbalken Beton + wapening EPS bekisting of traditioneel Nee Nee Fundering geschikt maken voor toekomstig ander gebouw

Terrein inrichting
Onderdeel Materiaal Opm. Hergebruik mogelijk Garantie terugname Alternatieven
Bestrating Klinker beton BKK dik 80mm incl. opsluitbanden Ja Ja
Ondergrond bestrating Granulaat Ja Ja
Markering parkeervlak Klinker beton BKK dik 80mm Ja Ja

Gebouw buiten
Onderdeel Materiaal Opm. Hergebruik mogelijk Garantie terugname Alternatieven
Vluchttrappen Thermisch verzinkt Met anti slib laag Ja Ja
Staalconstructie koelmachines Thermisch verzinkt Geisoleerde staanders Ja Ja
Beplating rondom (zie productbladen) Staal Ander principe geprofileerde staalplaat met losse binnendoos + steenwol Ja Ja
Kanaalplaatvloer VBI Beton Kantoorgedeelte geisoleerd Rc 3,5 Ja Nee Kanaalplaatvloer Type 400 met 20% betonpuin granulaat

Flexibiliteit door toepassen verhoogde computervloer. 
Gevelkozijnen Aluminium Poedercoating Ja Ja
Glas voorgevel Glas Helder zonwerend neutraal binnenkant gelaagd Ja Ja
Voorportaal rondom kozijnen Trespa Verlijmd niet zichtbare bevestiging. Ja Ja Eventueel andere gevelbekleding mogelijk duurzamere uitstraling
Dak Bitumineuze Isolatie Rc 3,5 pir, tweezijdig gecacheerd Ja Nee Dakbedekking wordt voorzien van ballast laag hierdoor her te gebruiken

met alukraft cachering
Dak ter plekke van brandscheidingen Bitumineuze Steenwol bij brandscheiding Rc 3,5 Ja Ja Eventueel plantaardig dakmembraan voor dakbedekking
Looppad op dak Betontegels Looppad bij koelmachines op tegeldragers Ja Ja
Overhead deur buiten staal verzinkt Alpha-deuren, Nee Nee Nog te onderzoeken

Gebouw binnendelen
Onderdeel Materiaal Opm. Hergebruik mogelijk Garantie terugname Alternatieven
Vloer datazaal/EFR PVC vloer Nee Nee Vloer niet verlijmen uitvoeren met losse ondervloer dan is vloer 

100% voor hergebruik en terugname. Tevens bij PVC vloer geen 
chemicaliën nodig voor vloeronderhoud en schoonmaak.

Vloer kantoor PVC vloer Nee Nee (zie bovenstaande)
Tapijt Desso Tapijt tegels Ja Ja Desso heeft C2C producten
Vloer techniek Betonvloer Gevlinderde monoliet afgewerkte + slijtlaag kwarts Nee Nee Product met betongranulaat C2C betonmengsel
Staalconstructie Staal Zwart Ja Ja
Dakconstructie Techniek Staalplaat Onderkant dakplaat in het zicht Ja Ja
Systeemplafond kantoor/gangen Gips 60*60cm Nee Nee Alternatief mogelijk van andere fabrikant 
Systeemplafond datazaal/natte ruimtes Gips 60*60cm gipsvinyl Nee Nee Alternatief mogelijk van andere fabrikant 
Watermist opslag/accureks Sandwichbeplating Sandwich 60min Nee Nee Ander principe geprofileerde staalplaat met losse binnendoos + steenwol
Beveiliging dak Staaldraad Dak voorzien van bevestigingspunten Ja Ja
Bouwkundig plafond kantoren/gangen Hout Houten balken voor overspanning uit zicht Nee Nee Flexibele wanden uitgevoerd C2C principe van standaard fabrikant
Sanitair Tegelwerk Wand volledig betegeld tot boven Nee Nee Alternatieve leverancier bijvoorbeeld Mosa met C2C principe tegels
Wanden MST gips/staal Gipsplaten zijn C2C staal herbruik baar Ja Nee
Wanden Glas Glas C2C Ja Nee
Balie Hout HPL afwerkingVoorzien van gelaagd glas Nee Nee Alternatieve materiaalkeuze glas en volledig hout (geen HPL) 
Binnentrappen Thermisch verzinkt Met anti slib laag Ja Ja
Overhead deur binnen, sektionaaldeur Staal verzinkt Alpha-deuren, snelloopmotor, elektrisch Nee Nee Nog te onderzoeken
Pantry incl. koel/vriescombi Multiplex/hout Bovenkasten voorzien van RVS en melkglas Nee Nee Alternatieve materiaalkeuze, nog te onderzoeken
Hefplateau Flexitec Staal Putmaat 2190x1870 mm goederenlift Ja Ja
Bescherming hoekpunten transportroute RVS Hoekstrips rondom hoekpunten in transportroute Ja Ja
Manholes Beton Betonputten dik 15cm incl. mangat Ja Nee Product met betongranulaat C2C betonmengsel

Overige delen nog te onderzoeken:
Deuren Verlichting
Deurkrukken Installaties
Deurdrangers Kalkzandsteenbinnenwand 
Toilet potten/sanitair Houten stelkozijnen
Geisoleerde kantplanken DPC 
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Bijlage 2 C2C elementen 

 

 

C2C elementen datacenter HTCE Nu voorzien in datacenter HTCE In roadmap  datacenter HTCE

Algemeen kenmerken C2C
positieve impact op omgeving x
plan voor toekomst (roadmap)
bouwmateriaal als voedingsstof, herbruikbaar x
hernieuwbare energie
ondersteun biodiversiteit
aanpasbaar in de toekomst x
goed binnenklimaat x

gebouw profijtelijk i.p.v. minder slecht x
gezonde milieufootprint
eco-effectief i.p.v. eco-effiënt
verbeteren in meetbare stappen
materiaalkansen  i.pv. energieproblemen
verbeter luchtkwaliteit
energieleverend aan omgeving x

gebruik chemisch verantwoorde materialen
gebruik (top-soil) groene materialen)
integreer watercycli
biodiversiteit naar omgeving
social fairness

Beleid KPN
creëren marktwaarde
PUE <1
opstellen materiaalpaspoort x vastleggen in langlopende contracten leveranciers
gesloten energiestromen
duurzame opwekking
van koelfabriek naar warmtedistributeur x levering warmte aan warmtenet/KWO omgeving

Studie KPN voor datacenters
gesloten cycli voor:
 - energie x afvalwarmte wordt geheel benut omgeving x hernieuwbare energie door PV op gevels/dak
 - water x hemelwatercyclus terrein x watercyclus voor sanitair (grijswater, helofyten)
 - materiaal x grondcyclus en materiaalcyclus
greenhouse op daken, onsite food en PV x kassen op daken 
bouwmethodiek designed for dissambly x demontabel en uitbreidbaar gebouw
super geisoleerde gevels daken en vloeren x extra isolatie daken
kolomvrije ruimte, flexibel in te richten x aanpasbaarheid in toekomst
installaties geïntegreerd in constructie
groene daken, gevels x groen in of aan gevels/dak voor CO2 stofbinding
zonnewarmtewinning (passief) in glaswand, kas x luchtcyclus kantoor (hybride ventilatie, zonneschoorsteen)
bio-infiltratie in landschap

Materiaal in detail
LED gecertificeerd x
LBK met biofoam, geen coating
isolatie niet gelijmd, prikkers
leidingwerk PE
datakabels non shielded
meet- monitoringsystemen aanwezig x
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