PERSUITNODIGING
18 september 2013

Jongeren beoordelen Haagse gebouwen op duurzaamheid met
BREEAM-NL Medior
Hoe duurzaam is het gebouw van het Museon? Dit gaat jongeren tussen de 12 en 14 jaar
onderzoeken tijdens het jongerenevenement ‘Lekkâh duurzaam bezig’ op vrijdag 20
september van 9.00 uur tot 12.30 uur in het Museon in Den Haag (Stadhouderslaan 37,
2517 HV Den Haag). Zij doen dit aan de hand van de nieuwe en speciaal voor jongeren
ontwikkelde duurzaamheidsrichtlijn: BREEAM-NL Medior. Het jongerenprogramma is
onderdeel van de Dutch Green Building Week. Organisator Dutch Green Building Council
nodigt u van harte uit om verslag te doen van het evenement.
BREEAM-NL Medior is een variant op het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL. Dit is in
Nederland hét keurmerk als het gaat om het meten van de duurzame prestaties van
gebouwen. Het keurmerk wordt beheerd en ontwikkeld door de Dutch Green Building
Council. Vorig jaar introduceerde de Dutch Green Building Council al BREEAM-NL Junior,
speciaal voor basisschoolleerlingen. Nu is er dus ook BREEAM-NL Medior voor middelbare
scholieren.
BREEAM-NL Medior
BREEAM-NL Medior is als lespakket ontwikkeld voor het middelbaar onderwijs in
samenwerking met SME Advies. Met het lespakket wordt jongeren veel over duurzaamheid
bijgebracht. Ook leren ze gebouwen te beoordelen op duurzaamheid aan de hand van
thema’s uit het BREEAM-NL systeem: energie, water, afval, veiligheid, hygiëne, groen,
mobiliteit, voedsel en omgeving. De ontwikkeling van dit pakket is mogelijk gemaakt door
een gift van de Alcoa Foundation.
Programma:
09.00 uur:
Welkom en introductie DGBC - door Marieke Olsthoorn, hoofd communicatie
Dutch Green Building Council
09.05 uur:
Introductie Duurzaamheid – door Joost Bennekers, BREEAM-Adviseur
09.30 uur:
Introductie Methode BREEAM-NL Medior door Martijn Nahumury,
09.45 uur:
Start met de beoordeling
10.30 uur:
Presentaties en toelichting over hoe het geleerde in de praktijk kan worden
gebracht. Huizen van de toekomst worden toegevoegd aan de tentoonstelling
"Stad van de Toekomst" in het Museon
12.00 uur
Jongeren bieden hun adviezen aan aan het Museon
12.30 uur
Einde programma
Over de Dutch Green Building Council
De Dutch Green Building Week is een initiatief van de Dutch Green Building Council (DGBC).
De DGBC is een Nederlandse netwerkorganisatie die BREEAM-NL keurmerken beheert en
ontwikkelt voor de beoordeling van Nederlandse gebouwen en gebieden op hun
duurzaamheidprestaties. Daarnaast traint DGBC professionals om de beoordelingen te
kunnen uitvoeren. Verder onderneemt DGBC een veelheid aan acties, allemaal gericht op
zijn missie: het verduurzamen van de bebouwde omgeving. De stichting is in 2008 opgericht
op initiatief van de markt en telt inmiddels 370 participanten. Kijk voor meer informatie op
www.dgbc.nl.
Noot voor de pers, niet voor publicatie

Wilt u aanwezig zijn bij het beoordelen van het Museon op duurzaamheidsprestaties? Bijvoorbeeld om verslag te
doen, of om foto’s of opnames te maken? Laat het van tevoren even weten en stuur een mail naar
perswoordvoerder Matthijs Timmers: m.timmers@dgbc.nl. Bellen kan ook: 010-3032777. Kijk op www.dgbw.nl
voor meer informatie.

