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Deze bundel bevat geen finaal architecturaal project. 
Veeleer betracht het een coherente synthese te zijn 
van duidelijke principes die wij wensen te hanteren 
voor de ontwikkeling van het Administratief Centrum 
Bierbeek. Onze principes streven levenskwaliteit, 
contextuele duurzaamheid en prijsbewust ontwerpen na.
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De landelijke eigenheid van Bierbeek is 
meteen ook haar grootste troef. Gelegen 
op de grens tussen het Hageland, het 
Dijleland en Brabants Haspengauw wordt 
het vormgegeven door adembenemende 
heuvelruggen, uitgestrekte velden, 
monumentale vierkantshoeves en de 
typische holle wegen. 

Nadenken over een nieuw centraal punt 
(administratief centrum) binnen deze 
context impliceert het versterken van 
bovenstaande kwaliteitskenmerken. 



De holle weg als toegang tot ...



referentie Bordingenhof, Bierbeek

Net zoals de vierkantshoeve, dient 
het nieuwe administratief centrum een 
sterke typologie uit te dragen. Hierbij 
is het van belang dat het - idem als de 
vierkantshoeve - op verschillende schalen 
werkt: herkenbaar van ver, een duidelijk 
signaal in het landschap, een eigen 
gemoedelijke binnensfeer, gebouwd met 
eerlijke materialen. Het is evenwel niet 
onze bedoeling om de vierkantshoeve 
als model te copiëren voor het nieuwe 
administratief centrum. Temeer omdat  de 
toch wel beperkte beschikbare ruimte aan 
de Borre dit niet toelaat. Er dient dus iets 
nieuws voor Bierbeek bedacht te worden. 



sport

sport

parking
site

de borre

De Borre vormt samen met de 
sportinfrastructuur en de parking een 
geheel eigen morfologie binnen het 
Bierbeeks weefsel; dat voornamelijk 
bestaat uit lintbebouwing. Aangezien de 
gehele site ietwat verborgen ligt achter 
het centrum van Bierbeek, lijkt het ons 
noodzakelijk om voor het administratief 
centrum te opteren voor een duidelijk 
herkenbaar signaal, dat tegelijk een 
nieuwe synthese kan bewerkstelligen 
ten aanzien van het huidige heterogene 
ontwikkeling rond de Borre.



STAP 01    

Hoe Toekomen?



Vandaag toekomen aan de Borre 
betekent binnengeloodst worden via 
een gehalveerde holle weg, parkeren op 
een praktische maar ongedefinieerde  
betonnen parking, om daarna zijn weg 
te zoeken naar een goed weggestopte 
ingang. Het nieuwe administratief 
centrum zou hierin enig soelaas kunnen 
bieden. Maar alvorens ons te buigen over 
het AC willen we eerst nog een suggestie 
doen aangaande de parking.



?

We pleiten ervoor om het gehele 
voortraject van De Borre te herbekijken, 
zodanig dat er een logische overgang 
plaats vindt tussen de dorpskern en De 
Borre. De toekomst zou er zo kunnen 
uitzien:
Wanneer men vanaf de bevekomsestraat 
richting De Borre afslaat, rijdt men oprit 
op - een gerestaureerde holle weg. De 
holle weg camoufleert de visuele ruis 
van de huidige parking en zorgt ervoor 
dat er een groene sokkel ontstaat, met 
daarboven de bomen, lucht en het 
toekomstige administratief centrum. 
Vlaggen en allerlei andere hulpmiddelen 
zijn niet langer nodig want het nieuwe 
administratief centrum geldt als duidelijk 
herkenbaar baken voor De Borre - als een 
geheel.



Vanop de holle weg kan men de parking 
oprijden. Het oude betonnen tapijt heeft 
plaats gemaakt voor een groeninrichting, 
met bomen die de parking in de 
omliggende velden doet opgaan. 
Parkeren aan De Borre is niet langer 
een louter praktische aangelegenheid, 
het wordt een contextuele en ruimtelijke 
ervaring waarbij men de natuur ziet, voelt 
en ruikt. 
Hoewel deze ingreep volgens ons 
cruciaal is binnen dit project, laat het 
voorgestelde budget evenwel niet toe om 
dergelijke omgevingswerken bijkomend 
te integreren. Het dient aldus als een 
welgemeende suggestie begrepen te 
worden.



STAP 02    

Volumetrisch Evenwicht



Gemeenschappelijke 
functies Politie De Borre

Burgerlijke zaken

Grondgebied

Informatie

Interne zaken

Beleid/ Management

164 m²

920 m² 172 m² 240 m²

207 m²

58 m²

169 m²

217 m²

De site van De Borre is vandaag reeds 
overvol, zij het volgebouwd volgens een 
extreem lage densiteit. De vraag om een 
nieuw administratief centrum aan de site 
toe te voegen is alles behalve evident. Er 
dient hierover zorgvuldig nagedacht te 
worden. 
Het is alvast duidelijk dat de huidige 
laagbouw politiek niet langer gehandhaafd 
kan worden, dit om te vermijden dat 
alles letterlijk volgebouwd wordt. Huidig 
voorstel behelst louter het inpassen van 
het gevraagde administratief centrum 
(2.150 m²). De optionele  vraag om nog 
eens 1.000m² extra te voorzien voor het 
OCMW kunnen we vandaag helaas 
niet beantwoorden, omdat we geen 
inzage hebben in de werking hiervan 
alsook de gevraagde kwaliteiten en 
randvoorwaarden. Vandaag kunnen we 
de gemeente Bierbeek wel aanraden om 
hier niet lichtzinnig mee om te springen, 
en de vraag eerst duidelijk trachten te 
definiëren. Het spreekt voor zich dat we 
bereid zijn – eens alle randvoorwaarden 
duidelijk zijn – hierin als partner mee over 
na te denken.



Als we de gevraagde oppervlakte van 
2.150m² projecteren op de site zien we dat 
deze algauw 100% volgebouwd wordt. 
Gezien de relatief kleine oppervlakte van 
de site, alsook de groene kwaliteit ervan 
(holle weg + volwassen bomen), lijkt het 
ons zinvol om een alternatieve werkwijze 
toe te passen.



1. Bestaande De Borre 2. Uitbreiding versie laagbouw

3. Voorstel: Uitbreiding met minimale footprint

Voor het nieuwe administratief centrum 
opteren we om geen roofbouw te plegen 
op de nog beschikbare ruimte. Door een 
minimale zichtbare footprint voor het 
gebouw te hanteren zijn we in staat om 
het programma in een elegant en beperkt 
volume onder te brengen, een volume dat 
- na de kerktoren - het tweede hoogste 
gebouw van Bierbeek kan worden. Het 
administratief centrum als duidelijk baken.



Beeld finale maquette



STAP 03    

Een open huis.



Het programma kan opgedeeld worden 
in twee grote entiteiten: een publiek 
gedeelte (met ondermeer Externe Zaken 
en Politie) en een semi-publiek gedeelte 
(met ondermeer College, Interne Zaken, 
Raadzaal, Refter,…). Beide delen krijgen 
een eigen ruimtelijke vertaling, die 
duidelijk in snede af te lezen valt: het 
publiek gedeelte functioneert als groene 
sokkel waarop het panoramisch semi-
publiek deel verrijst.



Externe Zaken en Politie worden 
ondergebracht op het gelijkvloers, in 
een sokkelvolume dat omgeven wordt 
door de bedding van een holle weg. Dit 
niveau ambieert de présence van een 
échte ontvangsthal met een rijkelijke 
daglichttoetreding . De hal is zes meter 
hoog. Het dak sluit perfect aan op het 
hoger gelegen niveau van De Borre. 

Referentie: 
Atocha Station Madrid met binnentuin



In het midden van de ontvangsthal 
bevindt zich een vide van een aangepaste 
schaal. Als men onder de vide staat 
kan men volledig doorheen het gebouw 
omhoog kijken, tot aan de wolken. De 
ruimte onder de vide  wordt ingericht als 
een rijkelijke binnentuin, waar plaatselijke 
flora verzameld wordt. De binnentuin 
vormt een overgang tussen het publieke 
gedeelte en het meer privatieve deel van 
het administratief centrum, en laat tevens 
toe om zich te oriënteren binnen het 
complex.



Zicht vanuit de binnentuin van de 
ontvangsthal naar de vide (van onder 
naar boven: refter, college,  interne zaken, 
raadzaal, wolken)



De gelijkvloers ontvangsthal wordt 
grotendeels omgeven door bermen met 
lage groenbegroeiing en met respect voor 
de bestaande bomen langsheen de holle 
weg. Hierdoor wordt een groot deel van 
het programma aan het oog onttrokken, 
zodat het geheel licht oogt wanneer men 
de site nadert.

Het gevraagde open huis karakter van 
het administratief centrum vertalen we op 
verschillende (niet-letterlijke!) manieren:

- Oriëntatie
Door de minder publieke programma 
onderdelen verticaal te stapelen ontstaat 
er een duidelijk baken, dat zichtbaar is 
van veraf en dichtbij.
- Proximiteit
Door het College te voorzien op een lager 
gelegen verdieping, kan de burger als het 
ware binnenkijken bij het bestuur, wat zich 
binnen bijkomend vertaalt door middel 
van de vide . 
- Groen Huis
Het nieuwe administratief centrum 
is een groen huis, met respect voor 
de omgeving, getuige hiervan zijn de 
omgevende bermen alsook de binnentuin
- Vitrine
Van op de groene parking zal de toegang 
tot het administratief centrum duidelijk 
zichtbaar zijn: een monumentale vitrine 
van 7 bij 7 meter vormt de toegang tot de 
ontvangsthal.



Het binnenkomen gebeurt door een 
vitrine die zeven bij zeven meter groot 
is. De vitrine doet tegelijk dienst als 
uitstalraam en ‘valvas’. Het volume zuigt 
de bezoekers als het ware naar binnen.

Referentie OMA binnenkomen



Als men het administratief centrum 
binnenkomt opent de ruimte zich 
geleidelijk aan; ze wordt geleidelijk 
aan hoger en breder. Vanaf de vitrine 
entree loopt men naar de informele 
tentoonstellingslobby.Deze ruimte laat 
toe om, net zoals in De Borre het brede 
publiek kennis te laten maken met cultuur.  

Vanuit de tentoonstellingslobby hebben 
bezoekers de mogelijkheid om op een 
overzichtelijke wijze te kiezen tussen 
‘Burgerlijke Zaken’, ‘Grondgebied’ 
‘Informatie’ of de Politie. We hebben 
bewust de Politie mee in de algemene hal 
geplaatst, zij het op de zijkant, omdat we 
van oordeel zijn dat dit programma deel 
van het geheel vormt van de gemeentelijke 
diensten. De site is al voldoende 
opgesplitst. Bezoekers die doorverwezen 
worden naar andere diensten (bv Interne 
Zaken) kunnen via de groene vide de lift 
nemen naar de hoger gelegen niveaus.
Een tweede informele toegang  (met 
overdekte fietsenstalling en parking voor 
6 dienstwagens) bevindt zich langs de 
zijde van De Borre). Een nieuwe gang 
langsheen de berging van de Borre laat 
circulatie toe tussen AC & De Borre.



Binnen de ontvangsthal bevindt zich een 
duplex niveau, waarop zich ondermeer 
het archief en de meer privatieve 
vergaderruimtes bevinden. Zowel het 
gelijkvloers als het duplex niveau krijgen 
via de gevel genereus natuurlijk licht, 
alsook via de vide.



Elk niveau gelegen boven de ontvangsthal 
wordt voorzien van een panoramisch zicht 
op de omgeving, zowel naar het centrum 
van Bierbeek als naar de velden rondom. 
Daarenboven heeft elk niveau een ruim 
buitenterras. Deze terrassen kunnen 
verschillende doeleinden hebben. Zo 
sluit het terras van de refter naadloos aan 
op het groendak van de ontvangsthal. 
Hierdoor ontstaat er een parkomgeving 
waarbij er tussen de bomen kan getafeld 
worden. De hoger gelegen terrassen, 
respectievelijk voor het College en 
Interne Zaken, functioneren dan weer 
als ontspanningsruimte. Men zou strikt 
genomen kunnen stellen dat kantoren 
geen buitenruimte nodig hebben, maar 
wat is er aangenamer om tussen twee 
vergaderingen door een frisse neus te 
halen, of om even de omgeving in zich 
op te nemen tijdens een sigaretje. De 
Raadzaal op de bovenste verdieping krijgt 
het hoogst gelegen terras toegewezen. 







Niveau refter +2: 
De refter kijkt uit over een groen dak. 
Via de vide zijn 2 multifunctionele 
vergaderruimtes bereikbaar. In het 
bestaande De Borre gebouw wordt de 
vergadervleugel gereorganiseerd, zodat 
de nodig vergaderruimtes er op een 
royale manier kunnen ondergebracht 



Niveau +3: 
Beleidsmanagement
Net hoog genoeg gelegen om privacy te 
garanderen maar toch dicht bij de burger 
te staan.
 
Niveau +4: 
Interne zaken
Secretariaat is snel bereikbaar voor 
de werknemer. De financiële dienst 
en financieel beheerder kunnen nauw 
samenwerken door hun locatie. De interne 
vergaderzaal is voor allen snel bereikbaar.

Niveau +5:  
Raadzaal
Het terras sluit naadloos aan bij het 
publiek karakter van de Raadzaal (oa. 
Huwelijken). Zo kan men zeker zijn dat 
elke Bierbekenaar tenminste een keer in 
zijn of haar leven dit majestueuze zicht 
mag aanschouwen. Vanop deze hoogte 
kan men met recht zeggen dat men 
beslissingen kan nemen over de toekomst 
van Bierbeek.





STAP 04    

Ecologie en Duurzaamheid



TOELICHTINGSNOTA BOUWFYSICA

I Duurzaam bouwen
II Comfort als primaire toetssteen
II.1 Binnenluchtkwaliteit
II.2 Akoestisch comfort
II.2.1 Algemeen akoestisch concept
II.2.2 De geluidisolatie tussen de ruimten onderling
II.2.3 De zaalakoestiek
II.2.4 Het geluidniveau in ruimten: verkeersgeluid en het geluid van de technische installaties
II.3 Visueel comfort
II.4 Thermisch comfort
II.5 Regelmogelijkheden
III Energieprestatie als secundaire toetssteen
III.1 Energievraag beperken



Het beoordelingssysteem laat 
toe een programma van eisen 
(duurzaamheidsaspecten) op te stellen 
en het volledige bouwteam te betrekken. 
Deze aanpak biedt eveneens het voordeel 
dat de filosofie duurzaamheid niet enkel in 
de ontwerpfase aan bod komt, maar ook 
tijdens het gebruik van het gebouw en 
dat de verantwoordelijkheid deels bij de 
gebruikers ligt. Als de bouwheer hiervoor 
opteert, behoort een duurzaamheidslabel 
via certificatie tot de mogelijkheden.

I Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is van nature 
multi-disciplinair: de optimalisatie 
van een deelaspect leidt niet tot de 
invulling van globale prestaties. Laag 
energieverbruik mag bijvoorbeeld niet 
ten koste gaan van onaanvaardbare 
functionaliteitsbeperkingen of 
onaangepaste comfortcondities. Het 
is daarom als ontwerpteam essentieel 
om te blijven voor ogen houden dat 
energiezuinig bouwen weliswaar een 
belangrijke deeldiscipline is, maar toch 
slechts een deeldiscipline in het multi-
disciplinaire ‘duurzaam bouwen’.

De methodiek die we 
inzetten is gebaseerd op het 
duurzaamheidsbeoordelingssysteem 
BREEAM (BRE Environmental Assessment 
Method). De methode analyseert 
volgende aspecten (in de oorspronkelijke 
BREEAM-terminologie):

Sustainable sites (site selection – 
brownfield redevelopment – development 
density and community connectivity 
– alternative transportation – site 
development – stormwater design – heat 
island effect – light pollution – site master 
plan – joint use of facilities) ;
Water efficiency (landscaping – 
innovative wastewater technologies – 
water use reduction – process water use 
reduction);
Energy and atmosphere (optimize 
energy performance – on-site renewable 
energy – enhanced commissioning – 
measurement – green power);
Materials and resources (building 
reuse – construction waste management 
– materials reuse – recycled content – 
regional materials – rapidly renewable 
materials – certified wood)
Indoor environmental quality (IAQ 
performance – minimum acoustic 
performance – increased ventilation – 
low-emitting materials – thermal comfort 
controllability – thermal comfort – 
daylight and views – enhanced acoustical 
performance – mold prevention)



II.2.2 De geluidisolatie tussen de 
ruimten onderling

De akoestische scheiding tussen de 
verdiepingen wordt gerealiseerd met 
het structurele vloerpakket, aangevuld 
met een zwevende chape of met een 
verhoogde vloer.  Binnen een zelfde 
verdieping zijn er nauwelijks of geen 
structurele wanden die de functie van 
geluidisolatie opnemen.  De geluidisolatie 
wordt gerealiseerd door lichte 
invulwanden.  In een dergelijk concept zijn 
er naast de directe geluidoverdracht door 
de scheidingswand, vele bijkomende 
overdrachtswegen doorheen andere 
elementen: verhoogde vloer, plafond, 
gevel, elementen van de technische 
installatie (zie figuur 1).  Het structurele 
concept met lichte invulwanden laat toe om 
alle vereiste akoestische comfortniveaus 
in kantoorgebouwen te realiseren, mits de 
verschillende elementen correct op elkaar 
af te stemmen.

II  Comfort 
 als primaire toetssteen

Het comfort van mensen 
(binnenluchtkwaliteit en thermisch, 
visueel en akoestisch comfort) primeert 
op energiezuinigheid: het streven naar 
een laag energieverbruik gaat niet ten 
koste van het gebruikerscomfort. Het 
gebruikerscomfort wordt bij de start van 
het ontwerpproces strikt vastgelegd in 
een programma van eisen, en het wordt 
tijdens het ontwerpproces voortdurend 
als primaire toetssteen gebruikt.

II.1 Binnenluchtkwaliteit
Een goede binnenluchtkwaliteit vereist 
een voldoende toevoer van verse lucht. 
Wij adviseren om in de kantoren een 
verse luchtdebiet van 45 m³/h.persoon 
te voorzien. Dat stemt overeen met IDA 
2 volgens NBN EN 13779. Dit leidt tot 
een grotere flexibiliteit m.b.t. wijzigingen 
in bezetting en koellasten dan een IDA 3 
(bijvoorbeeld 30 m³/h/persoon).

II.2 Akoestisch comfort
II.2.1 Algemeen akoestisch concept
In het akoestisch advies tijdens het 
wedstrijdontwerp kijken we naar 
de belangrijkste opties inzake de 
geluidisolatie, de zaalakoestiek en de 
technische installaties.  Het is onze 
bedoeling om de grote lijnen van het 
ontwerp in de juiste richting te sturen.  
Deze uitgangspunten, vertaald in het 
wedstrijdontwerp, zijn de basis voor de 
verdere uitwerking van de akoestische 
maatregelen op een veel gedetailleerder 
niveau, tijdens het definitieve ontwerp, in 
overleg met alle betrokkenen.

Door deze aspecten reeds te bestuderen 
in het wedstrijdontwerp, kunnen we 
oplossingen voorstellen die niet enkel 
technisch in orde zijn - die de akoestische 
prestaties realiseren - maar zich ook 
optimaal integreren in het ontwerp, en 
opgenomen zijn in het totaalbudget.  In 
de volgende paragrafen geven we aan op 
welke manier het wedstrijdontwerp met 
deze aspecten rekening houdt.



Alle ruimten zijn mechanisch geventileerd, 
niet enkel omwille van de hoge 
bezetting, maar ook om energetische 
redenen, en omwille van de moeilijkheid 
natuurlijk te ventileren op deze plaats 
en hoogte (blootstelling aan wind).  
De ventilatiegroepen zijn trillingsvrij 
opgesteld in geïsoleerde technische 
ruimtes, en zijn uitgerust met de nodige 
geluiddempers, die ruim bemeten zijn.  
Eindeenheden worden geselecteerd om 
de beoogde geluidniveaus in de ruimten 
te respecteren volgens de norm NBN 
S01-400.

II.2.3 De zaalakoestiek 
In kantoorruimten en vergaderzalen is de 
zaalakoestiek een essentieel element van 
het comfort van de werkplek.  Ook voor 
meer specifieke ruimten, bijvoorbeeld 
inkomhal, auditoria,..., is de beheersing 
van de zaalakoestiek een noodzaak om 
de ruimte voor de gestelde functie te 
kunnen gebruiken.
Zaalakoestiek wordt in de eerste plaats 
geregeld door de geluidabsorptie in de 
ruimte.
Voor de keuze van de materialen die 
de geluidabsorptie realiseren zijn er 
verschillende concepten mogelijk om 
tot hetzelfde comfort te komen.  De 
keuze gebeurt op basis van esthetische 
overwegingen, maar ook op basis van 
technische aspecten zoals het concept 
van de energiehuishouding en het 
thermisch comfort. 

Eisen aan de geluidabsorptie worden 
geformuleerd als streefwaarden voor de 
nagalmtijd in ruimten.  De eisen worden 
bepaald door de functie van de ruimte.  
Door de geluidabsorptie regelt men 
de lawaaierigheid van de ruimte en de 
spraakverstaanbaarheid.
Tabel  1 toont de belangrijkste akoestische 

II.2.4 Het geluidniveau in ruimten: 
verkeersgeluid en het geluid van de 
technische installaties

Om het geluidniveau in de verschillende 
ruimten te beperken wordt de nodige 
aandacht besteed aan de gevelisolatie 
tegen verkeersgeluid en aan het geluid 
van de technische installaties.

De vereiste gevelisolatie volgt uit 
de geluidbelasting van de gevels 
en de maximale geluidniveaus in de 
verschillende ruimtes. De geluidbelasting 
van de gevels wordt aan de hand 
van metingen/simulaties bepaald. De 
vereiste gevelisolatie wordt vertaald naar 
samenstellingen van de gevelpakketten. 
Bij het ontwerp van de gevel werd al 
rekening gehouden om deze zo luchtdicht 
mogelijk te realiseren o.w.v. geluidisolatie.



II.5 Regelmogelijkheden

Onderzoek toonde aan dat lokale 
regelmogelijkheden een belangrijke 
rol spelen in het oordeel van 
gebouwgebruikers over het binnenklimaat. 
In het voorliggend concept is hier ook 
rekening mee gehouden:

A. openen van ramen in de buitengevel, 
met mogelijkheden tot het vastzetten 
in weinig geopende positie om 
tochtklachten te vermijden ;
B. individuele bediening van de 
daglichttoetredingsregeling, bijvoorbeeld 
met lamellen met instelbare hellingshoek ; 
C. beperkte grootte van de regelzones 
van warmte- en koudeafgiftesystemen ;
D. indeling in zones van verlichting op 
grote oppervlaktes, incl. individuele 
werkplekverlichting.

Regelmogelijkheden bieden de 
gebruiker de mogelijkheid om alleen 
comfort te realiseren op plekken waar 
dit vereist is, en op tijdstippen waarop 
mensen aanwezig zijn. Zonering, 
tijdsschakeling, bij voorkeur aangevuld 
met aanwezigheidssturing van klimaat- en 
verlichtingssystemen zijn elementen die 
in het geval van intermitterend gebruik 
zonder comfortvermindering belangrijke 
energiebesparingen kunnen opleveren.

 

II.3 Visueel comfort

Daglichttoetreding zorgt voor een 
aangenaam contact met buiten, een 
levendige en variabele omgeving, en 
een daling van het energieverbruik voor 
kunstverlichting. Bij beeldschermwerk 
moeten verblinding en hinderlijke 
reflecties echter absoluut worden 
voorkomen. Energetisch optimale 
benutting van daglichttoetreding 
veronderstelt maximale kunstlichtdimming 
in de gevelzones: op bewolkte dagen met 
een opgetrokken zonne- en lichtwering, 
op zonnige dagen ook met gesloten 
zonnewering. In het kantoren is het 
daarom zinvol een minimale gemiddelde 
daglichtfactor in het programma van 
eisen op te nemen. Een gemiddelde 
waarde van de daglichtfactor rond 2 % is 
hierbij een zinvol uitgangspunt. We tonen 
in onderstaande daglichtsimulatie onder 
een bewolkte hemel (verlichtingssterkte 
op het horizontaal vlak 10000 lux) aan 
dat deze waarden voor de gelijkvloerse 
verdieping ruimschoots bereikt worden. 
Mobiele, automatisch gestuurde en 
individueel regelbare licht- en zonwering 
voorkomen verblinding bij heel hoge 
verlichtingssterktes buiten.

II.4 Thermisch comfort

Voor de beoordeling van het thermisch 
zomercomfort stellen we voor uit te 
gaan van de Nederlandse ATG-methode 
(Adaptieve TemperatuurGrenswaarden), 
zoals vastgelegd in ISSO publicatie 
74. Deze methode vult de methode 
van Fanger aan met adaptieve 
componenten. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen gebouwen met een 
hoge mate van gebruikersinvloed, en 
gebouwen met een beperkte mate van 
gebruikersinvloed. Het onderscheid 
tussen beide is gebaseerd op drie 
gedragsmatige adaptatiemogelijkheden: 
temperatuurregeling, te openen ramen en 
kledingaanpassing. De prestatieklassen 
voor thermische behaaglijkheid zijn in de 
tabel aangegeven. We adviseren voor 
kantoorgebouwen een klasse B.



De gebouwgebruiker heeft een directe 
invloed op de energievraag en een zekere 
invloed op de verliezen tijdens de omzetting 
van primaire naar secundaire energie 
door de keuze van energieleverancier en 
/of door het inzetten van hernieuwbare 
energiebronnen voor de opwekking van 
zijn eigen energiebehoefte.

Er bestaat een hiërarchie in de toe 
te passen ontwerpmaatregelen. De 
hiërarchie ontstaat uit de verschillen in 
levensduur tussen maatregelen, en uit 
de afhankelijkheid van de effectiviteit 
van sommige maatregelen van de 
randvoorwaarden. 

Eerst wordt aangegeven hoe de 
energievraag beperkt wordt, vervolgens 
hoe de verliezen bij de omzetting van 
secundaire naar primaire energie omgezet 
worden en tenslotte hoe de verliezen bij 
de omzetting van tertiare naar secundaire 
energie geminimaliseerd kunnen worden. 

 

III Energieprestatie 
 als secundaire toetssteen

Tot voor kort was de evaluatie 
van de energetische kwaliteit van 
een gebouw alleen gebaseerd 
op de thermische isolatiekwaliteit 
van de gebouwschil. Europees en 
internationaal groeide de consensus 
rond een energieprestatiebenadering 
van gebouwen. Bij deze aanpak blijft 
de thermische isolatiekwaliteit van de 
gebouwschil belangrijk, maar wordt ook 
aandacht besteed aan de energetische 
consequenties van ventilatie, koeling, 
bezonning en verlichting. Het is een 
boekhoudkundige benadering van het 
energieverbruik, die veel invoer vereist, 
en waarbij de impact van individuele 
maatregelen relatief klein is.

Het energieverbruik wordt in termen 
van primaire energie uitgedrukt, of de 
vorm van energie dat we in de natuur 
terugvinden, zoals ruwe aardolie, uranium, 
steenkool en wind. Deze energievormen 
worden omgezet naar secundaire energie 
die gebruikers kunnen gebruiken zoals 
elektriciteit, stookolie of aardgas. Tijdens 
het omzettingsproces van primaire naar 
secundaire energie gaat er energie verloren 
door onder andere transport en het 
rendement van de elektriciteitscentrale. 
De eindgebruiker heeft secundaire 
energie nodig om warmte, koelte, licht 
en beweging (eindenergie of tertiaire 
energie) op te wekken. Deze omzetting 
gebeurt door verlichtingsarmaturen, 
computers, condensatieketels e.d. Ook 
tijdens deze omzetting van secundaire 
naar eindenergie treden er verliezen 
op. Om het primair energieverbruik 
zoveel mogelijk te beperken, moet 
de eindenergievraag beperkt worden 
en moeten de verliezen tijdens de 
omzettingen naar de verschillende 
energievormen geminimaliseerd worden. 
Het gebouw met de technieken heeft 
een directe invloed op de omzetting van 
secundaire naar eindenergie en op de 
energievraag.



Het nuttig gebruik van de gebouwmassa 
vermindert de temperatuurpieken. 
Hierdoor wordt het mogelijk om 
hoge temperatuurkoeltechnieken te 
gebruiken zoals klimaatplafonds. Het 
nuttig gebruik van de gebouwmassa 
wordt bekomen door vrij contact van de 
lokaallucht met de structuur: plafonds 
zullen in zekere mate opengewerkt 
zijn. Een goede daglichttoetreding en 
kunstverlichting met daglichtdimming 
en aanwezigheidsdetectie reduceren de 
interne warmtewinsten.

Een goede daglichttoetreding in het 
gebouw reduceert de vraag naar 
kunstlicht. De hoogte van de bouwlagen 
en de hoge ramen zorgen hiervoor. 

Een optimale sturing zorgt voor 
een drastische reductie van de 
energiebehoefte.  Een lamp die 
niet brandt vormt het grootste 
energiebesparingspotentieel.

We stellen het gebruik van daglichtregeling 
en aanwezigheidsdetectie voor in de 
burelen en vergaderlokalen.  Bij voldoende 
daglicht en bij afwezigheid wordt door 
lichtcontrole onnodige verlichting 
vermeden en aldus een belangrijke 
energiebesparing gerealiseerd. Toiletten, 
bergingen en andere niet-continu 
bezette ruimtes worden voorzien van 
bewegingsdetectie.

 

 

III.1 Energievraag beperken

In eerste instantie pogen we steeds de 
behoefte te minimaliseren. Een goede 
isolatiekwaliteit en luchtdichtheid 
van de gebouwschil, een hoge 
compactheid, een aangepaste 
ventilatiestrategie, en een regelbare 
zonnewering zijn hierbij de cruciale 
factoren. Gebouwschilmaatregelen 
hebben een zeer lange levensduur en 
vormen een noodzakelijke voorwaarde 
voor de toepassing van passieve 
klimaattechnieken. Een lage bezetting 
van de gebouwen is een noodzakelijke 
voorwaarde voor de toepassing van 
passieve koeltechnieken.

De verwarmingsbehoefte wordt 
beperkt door de transmissieverliezen 
en ventilatieverliezen zoveel mogelijk 
te reduceren. Er is getracht om de 
compactheid van het gebouw zo hoog 
mogelijk te houden (C = 3 m) en te 
verzoenen met andere randvoorwaarden: 
een voldoende daglichttoetreding in de 
kantoren en een optimaal contact met de 
buitenomgeving. Een hoge compactheid 
heeft een positieve invloed op de 
isolatiediktes en op de kostprijs van het 
gebouw (namelijk een kleiner oppervlak 
gevel met een kleinere isolatiedikte).
De thermische isolatiekwaliteit en 
luchtdichtheid van de schil verschillen 
naargelang het gekozen energetisch 
scenario zoals weergegeven in Tabel  4.

Om de warmteverliezen door ventilatie 
zoveel mogelijk te beperken wordt gewerkt 
met een een mechanisch ventilatiesysteem 
met warmteterugwinning.

De koelbehoefte wordt gereduceerd door 
een performante mobiele buitenzonwering 
te voorzien en door de kantoren op 
warme zomerdagen intensief te ventileren 
buiten de bezettingsuren met koudere 
buitenlucht. De ventilatiedebieten zijn 
hierbij een veelvoud van de basisventilatie. 
Hierdoor koelt de thermische massa van 
het gebouw af en kan die overdag wat 
extra warmte bufferen. 



De primaire omzettingsfactor van 
elektriciteit die we van het net kopen 
(een combinatie van kernenergie, 
steenkoolcentrales, groene energie, 
e.d.) bedraagt 3.31 t.o.v. 1.36 voor 
aardgas. Hieruit volgt dat het gebruik van 
elektriciteit best vermeden wordt, tenzij 
die afkomstig is van een hydraulische 
elektriciteitscentrale of aangekocht wordt 
van een groene stroom leverancier of zelf 
op de site geproduceerd wordt aan de 
hand van fotovoltaïsche zonne-energie, 
warmtekrachtkoppeling e.d. 

III.4 Energetische scenario’s

De vereiste maatregelen zijn per 
scenario in de tabellen opgenomen. De 
getalgegevens in onderstaande tabellen 
zijn afgeleid uit de energiebalansanalyse 
van de nieuwbouw met de EPB-software 
van Vlaanderen. 
Het gebouw heeft een compactheid gelijk 
aan 2.5, wat een gunstig uitgangspunt 
vormt om de energievraag te beperken.

Scenario 1 (aanvaardbaar) weerspiegelt 
het wettelijke basisniveau. 

Scenario 2 (goed) is een goede huisvader-
scenario dat we de opdrachtgever willen 
aanbevelen.

Scenario 3 (zeer goed) is optioneel. 
De kostprijs is bepaald aan de hand van 
scenario 2. In scenario 3 wordt voor de 
kantoren overgestapt naar driedubbele 
beglazing, en wordt de thermische 
isolatiekwaliteit verder verhoogd.

 

III.2 Optimalisatie van 
 de technische installatie

Als tweede stap worden maatregelen 
ingezet om de secundaire energie op een 
efficiënte manier om te zetten naar de 
eindvraag:  

A. bij verwarming zoveel mogelijk 
toepassen van lage temperatuursystemen 
(klimaatplafonds);
B. bij koeling zoveel mogelijk toepassen 
van hoge temperatuursystemen 
(klimaatplafonds);
C. energie-efficiënte verlichtingstoestellen 
met daglichtdimming; 
D. hoog rendementswarmterecuperatie 
uit ventilatiestromen;
E. warmteopwekking aan de hand van 
koude- en warmteopslag in de bodem in 
combinatie met warmtepompen;
F. frequentiesturing op motoren, pompen, 
ventilatoren en het beperken van 
snelheden in leidingen en kanalen om 
de drukverliezen te beperken en zo het 
hulpenergieverbruik te minimaliseren.

In scenario 3 bedraagt de warmtevraag 
slechts 15 kWh/m²/jaar. Hierdoor is geen 
typische verwarmingsinstallatie meer 
nodig, en kan het kantoor verwarmd worden 
met de luchtbehandelingsinstallatie. 

III.3  Hernieuwbare energiebronnen

In derde instantie moet nagegaan 
worden hoe de verliezen van primaire 
naar secundaire energie beperkt 
kunnen worden en op welke manier 
hernieuwbare energiebronnen ingezet 
kunnen worden. Primaire energiefactoren 
geven weer hoeveel primaire energie 
er nodig is om een eenheid secundaire 
energie te produceren. Hierbij wordt 
een onderscheid gemaakt tussen het 
niet-hernieuwbare deel en het totale 
deel. Volgende tabel geeft deze primaire 
energiefactoren gedefinieerd in de 
Europese norm.
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I.3 Comfortbepaling moet in nauw  
 overleg met de gebruikers
In een wedstrijdfase zonder gedetailleerde 
eisen m.b.t. comfort ontbreekt steeds 
een uiterst belangrijke ontwerpelement, 
namelijk het overleg met de gebruikers.
Het is van groot belang dat alle 
comfortparameters goed worden 
omschreven zodat alle wensen van de 
gebruikers goed worden begrepen en dat 
er geen verwachtingen worden gecreëerd 
die niet kunnen ingelost worden.
De wensen m.b.t. temperaturen, relatieve 
vochtigheden, verlichtingsniveaus 
…bepalen in de grootste mate de 
technische opties en kunnen slechts in 
gemeenschappelijk overleg definitief 
worden vastgelegd.
Zo is het absoluut vermijden van actieve 
koeling bvb slechts mogelijk mits 
aanvaarden van een vooropgesteld 
comfortniveau. Hoe strikter de 
comfortgrenzen worden vastgelegd, hoe 
groter de kans bestaat dat koeling moet 
worden toegepast.

I.4 Nazorg 
Om de verschillende installaties 
optimaal te laten werken is controle en 
verbetering van instellingen gedurende 
een zekere inloopperiode uitermate 
belangrijk. Daarom is ook de vraag 
naar onderhoudscontracten van 
belang. Aanvullend hieraan worden in 
de technische dossiers ook de nodige 
garantievoorwaarden opgenomen om 
de installateurs van de verschillende 
systemen ook na installatie en afwerking 
beschikbaar te stellen teneinde de 
gebruiker in staat te stellen om zelf de 
goede werking van de installaties te laten 
opvolgen.

I Inleiding

I.1 Systeemkeuze en    
 budgetbeheersing
Er wordt maximaal rekening gehouden met 
het programma van eisen met betrekking 
tot het aanwenden van duurzame 
materialen, onderhoudsvriendelijkheid 
en het toepassen van milieuvriendelijke 
technieken bij de keuze van de systemen.
De uiteindelijke keuzes worden bepaald 
in overleg met de gebruikers binnen het 
beschikbare budget. 
Het is evident dat de kostprijs bepaald 
wordt door een brede waaier van 
keuzemogelijkheden van materialen en 
systemen. In een wedstrijdfase kan het 
niet de bedoeling zijn om alle mogelijke 
varianten te bespreken zodat de 
ontwerper zich moet beperken tot één 
coherent voorstel in de wetenschap dat 
de belangrijkste gesprekspartner in de 
ontwerpdiscussie afwezig is.

I.2 Energie en duurzaamheid
Een onderwijsinstelling heeft de 
belangrijke maatschappelijke taak om op 
een economisch verantwoorde wijze om 
te gaan met de natuurlijke rijkdommen, 
zonder hierbij bepaalde comforteisen uit 
de weg te gaan en met respect voor de 
realistische context. Deze doelstelling om 
een geslaagd huwelijk te vormen tussen 
bouw en technieken voor een duurzame 
realisatie vraagt een inspanning van alle 
actoren in het project.

•  Compromis vinden tussen 
programma van eisen, comfortniveau en 
budget.

• Afstemmen van bouwkundige 
en technische maatregelen binnen 
het architecturale concept om de 
energieverliezen te beheersen en het 
verwachte comfortniveau te bereiken.

• Sensibilisatie van alle 
betrokkenen voor verantwoord 
energiegebruik en -verbruik.



Verminderen van hoge (en lage) 
temperatuurpieken door maximale 
benutting van de massa van het gebouw. 
Het nuttig gebruik van de gebouwmassa 
wordt bekomen door vrij contact 
van de lokaallucht met de structuur 
waarbij rekening wordt gehouden met 
akoestische dempingvoorwaarden.

Gecontroleerde nachtventilatie 
kan zorgen voor afkoeling van de 
gebouwmassa buiten de bezettingstijden. 
De ventilatiedebieten zijn hierbij meestal 
een veelvoud van de hygiëneventilatie. 

II Uitgangspunten voor de   
 HVAC - Installatie

II.1 Interactie tussen installaties en  
 gebouw

Gebouw en installaties zijn geen los van 
elkaar staande elementen. Duurzame 
technieken komen pas volledig tot recht 
in combinatie met een duurzaam gebouw. 
Er moet bijgevolg een goed evenwicht 
gezocht worden tussen investeringen in 
gebouw en investeringen in technische 
installaties.

Een waardemeter voor het goede 
samengaan van bouw en technieken wordt 
eigenlijk meetbaar en controleerbaar 
gemaakt door het E-peil. 

Warmteverliezen worden beperkt door 
het streven naar een zo compact mogelijk 
gebouw (maximale vloeroppervlakte 
voor minimale buitenoppervlakte), sterk 
doorgedreven isolatie en luchtdichtheid.
De globale K is hierbij een neutrale 
waardemeter voor de graad van isolatie 
en compactheid.

Afscherming van het gebouw tegen 
oververhitting beperkt de vraag naar 
koeling.
Door optimaliseren van de oriëntatie 
in combinatie met buitenzonweringen, 
juiste keuze van het soort beglazing, 
optimalisatie van het percentage 
beglaasde delen, lichte kleuren voor het 
gevelmateriaal,…kan actieve koeling 
beperkt of zelfs vermeden worden.
Noodzaak tot koelen hangt uiteindelijk 
af van de combinatie van oriëntatie, 
beglazing, actieve of passieve 
voorzieningen voor zonwering, 
bezettingsgraad, verlichting, apparatuur 
en het verwachte comfortniveau.

Indien uit comfortvoorwaarden volgt dat 
op een aantal plaatsen koeling nodig is, 
dan wordt in het kader van duurzaam 
bouwen in principe gekozen worden voor 
duurzame technologie.



1. Comfort in zomer:
• Streefwaarde (optimaal): 23,5-25,5 °C. 
Luchtsnelheid max 0,18 m/s
Wij adviseren deze streefwaarde voor 
nieuwe gebouwen.
• Richtwaarde (normaal): 23-26 °C. 
Luchtsnelheid max 0,22 m/s
Voor nieuwe gebouwen wordt dit 
vandaag als minimum ervaren.
• Grenswaarde (minimaal): 22-27°C. 
Luchtsnelheid max 0,25 m/s
Voor nieuwe gebouwen wordt dit als 
onaanvaardbaar ervaren.

2. Comfort in winter:
• Streefwaarde (optimaal): 21-23 °C. 
Luchtsnelheid max 0,18 m/s
Wij adviseren deze streefwaarde voor 
nieuwe gebouwen.
• Richtwaarde (normaal): 20-24 °C. 
Luchtsnelheid max 0,22 m/s
• Grenswaarde (minimaal): 19-25 °C. 
Luchtsnelheid max 0,25 m/s

3. De relatieve vochtigheid is 
optimaal tussen 40-65% en normaal of 
minimaal tussen 30-70%.

4. Voor de luchtkwaliteit 
gebeurt de kwalificatie volgens prEN 
13779-2001.

a. De kwalificatie gebeurt volgens 4 
klassen (niet-rokers) van IDA 1 tot IDA 4 
(InDoor Air): 
• IDA 1: hoge binnenluchtkwaliteit, 
minstens 54m3/h.persoon verse lucht
Wij adviseren deze streefwaarde 
voor nieuwe gebouwen, zeker voor 
landschapskantoren
• IDA 2: gemiddelde binnenluchtkwaliteit, 
36-54m3/h.persoon
• IDA 3: aanvaardbare binnenluchtkwaliteit, 
22-36m3/h.persoon
• IDA 4: lage binnenluchtkwaliteit, minder 
dan 22 m3/h.persoon

b. De luchtkwaliteit wordt meestal 
bepaald door concentratiemeting CO2 
in ppm
• IDA1: minder dan 400 ppm CO2 boven 
het buitenniveau
• IDA2: 400-600 ppm CO2 boven het 
buitenniveau
• IDA3: 600-1000 ppm CO2 boven het 
buitenniveau
• IDA4: meer dan 1200 ppm CO2 boven 
het buitenniveau
• Het buitenniveau bedraagt in de regel 
ongeveer 400 ppm

Comfortclassificatie
Het thermisch comfort in gebouwen 
wordt onderverdeeld in klassen:
• Klasse A: hoge kwaliteit
• Klasse B: gemiddelde kwaliteit
• Klasse C: matige kwaliteit

Het is de taak van de opdrachtgever 
om bij de aanvang van het ontwerp de 
comfortklasse te bepalen.

II.2 Systemen HVAC voor   
 duurzaam energiegebruik

Belangrijke uitgangspunten

Het toepassen van milieuvriendelijke 
technieken en gebruik van hernieuwbare 
energie is in grote mate gebonden aan 
volgende belangrijke basisprincipes:
• Bij verwarming: zoveel mogelijk 
toepassen van lage temperatuursystemen 
zoals vloerverwarming, koelplafonds, 
klimaatbalken, betonkernactivering, 
warmtepomp,…
• Bij koeling: zoveel 
mogelijk toepassen van hoge 
temperatuursystemen zoals koelenergie 
uit bodem, betonkernactivering, 
adiabatische koeling…
In geval van actieve koeling niet te 
vermijden is dan worden  systemen met 
verhoogd rendement toegepast zoals 
adiabatische koeling van de condensors, 
productie van ijswater op hoge 
temperatuur, machines met zeer hoge 
rendementen,….
Het aandeel van de actieve koeling op de 
totale koelvraag wordt zo klein mogelijk 
gehouden.
• Gebruik van milieuvriendelijke 
energiebronnen: grondwater, bodem, 
aardgas, wind, zon…

Deze systemen kunnen in gebouwen  
toegepast worden mits het realiseren 
van de hoger vermelde bouwkundige 
randvoorwaarden voor warmte-isolatie en 
bescherming tegen oververhitting.

II.3 Comfortcriteria    
 en comfortclassificatie van   
 kantoorgebouwen

Comfortcriteria
De eisen inzake thermisch comfort 
in nieuwe kantoorgebouwen worden 
bepaald in norm EN ISO7330, CR 1752, 
prEN 13779.



• Het leidingnet voor warm water wordt 
zo beperkt mogelijk gehouden om 
energieverliezen tot een minimum te 
reduceren.  Voor ver afgelegen kleine 
verbruikers wordt het warm water 
lokaal met elektrische boilers (op timer) 
geproduceerd.  De grote verbruikers 
(bv. keuken) zijn te groeperen en te 
voorzien van een centrale productie-
eenheid op gas. Deze keuze is mee 
ingegeven door de legionella-wetgeving 
die kleine waterinhouden voorschrijft 
en het opwarmen van water tot hoge 
temperaturen eist.

• Sanitaire toestellen en toebehoren 
die elegantie koppelen aan hygiëne, 
onderhoudsgemak (bvb. hangtoiletten, 
optimale bereikbaarheid afvoeren), 
een laag water verbruik (regenwater 
recuperatie, zelfsluitend kraanwerk) en 
een heavy duty uitvoering eigen aan 
publieke ge-bouwen.

III Uitgangspunten voor de   
 sanitaire installatie

III.1 Systemen voor duurzaam   
 gebruik en zuinig verbruik

Rationeel omgaan met water vraagt 
een geoptimaliseerd aanwenden van 
regenwater en het zuinig omspringen met 
drinkbaar water.

Voor de opvang van regenwater 
worden alle niet-toegankelijke daken 
benut.  Het water afkomstig van 
parkings en eventuele groendaken komt 
in ongezuiverde toestand niet voor 
recuperatie in aanmerking. Het regenwater 
zal best worden aangewend voor de 
toiletspoeling en omgevingsaanleg. De 
opslagcapaciteit en het aantal verbruikers 
van regenwater wordt bepaald in functie 
van het beschikbare dakoppervlak en een 
gemiddelde jaarlijkse leegstand van de 
regenwatertanks van 10 %.

Bij het ontwerp zal ernaar gestreefd 
worden de opvoerhoogte en de afstand 
tussen de regenwaterinstallatie en de 
verbruikspunten zo klein mogelijk te 
houden.

De sanitaire toestellen zullen gekozen 
worden in functie van een zo laag mogelijk 
waterverbruik.  Toiletten met dubbele 
spoeltoets en zelfsluitend kraanwerk 
met instelbare looptijd voor lavabo’s 
en douches zijn hierbij evidenties.  Voor 
urinoirs kan geopteerd worden voor een 
infrarood of radar gestuurde spoeling 
of voor watervrije urinoirs. Deze laatste 
optie is enkel te overwegen indien de 
gebruiker kan instaan voor een grondig 
dagelijks onderhoud van dit type urinoirs.

Duurzame installaties begint bij ontwerp 
en materiaalkeuze.

• Het water wordt, indien nodig, 
behandeld om vroegtijdige veroudering 
van leidingen en kraanwerk te voorkomen:  
ontharding van water voor sanitair warm 
water, bevochtiging, keuken,…



Een centraal sturingssysteem leidt tot 
grotere flexibiliteit in bediening (o.a. 
door eenvoudige aanpassingen in 
schakeling in verschillende groepen 
van toestellen en door koppeling van 
aanwezigheidsdetectie op het systeem).

• Enkel verlichting schakelen waar het 
nodig is.  Lokalen waar geen mensen 
aanwezig zijn, moeten niet verlicht 
worden.  Het gebruik van aanwezigheids- 
of bewegingsdetectie voor het schakelen 
van de verlichting leidt tot aanzienlijke 
besparingen.  
Ook de buitenverlichting blijft beperkt 
tot wat nodig is voor de veiligheid van 
gebruikers en bezoekers.  Gevelverlichting 
is vanuit energetisch standpunt geen 
goede praktijk.  Keuze van energiezuinige 
lichtbronnen voor noodzakelijke 
buitenverlichting  (metaaldamplampen of 
LED’s).
• Verlichtingstoestellen kiezen 
met een hoog rendement en met 
energiezuinige lampen zoals (compacte) 
fluorescentielampen met elektronische 
ballasten.. Dit vermindert niet alleen het 
elektrisch vermogen en het elektrisch 
verbruik, het veroorzaakt tegelijk ook 
minder koellasten. Vermijden van 
toepassingen met  indirecte verlichting 
omwille van het grote rendementsverlies.

Elektrische toestellen, zelfs al hebben ze 
een laag vermogen,  die de hele dag zijn 
ingeschakeld verbruiken veel elektriciteit. 
Duurzaamheid is een criterium bij de 
keuze van deze toestellen.  Hierin ligt 
een belangrijke taak weggelegd voor 
de gebruiker.  De PC’s  hebben best 
LCD-schermen met een laag verbruik en 
hebben een automatische slaapstand.  
Toestellen voor de kitchenettes hebben 
een AAA-label of beter.  Voor toestellen 
die volledig mogen uitgeschakeld 
worden, kan een schakelbare voeding 
voorzien worden. 

IV Uitgangspunten voor de   
 elektrische installatie

IV.1 Systemen voor duurzaam   
 energiegebruik

Het duurzame karakter van de installatie 
wordt in belangrijke mate bepaald door 
het terugdringen van het elektrisch 
verbruik.  Dit is mogelijk door in het 
project enkele basisprincipes te hanteren.

Elektriciteit als energiedrager voor 
verwarming of koeling is te vermijden 
(omdat elektriciteit op zich een secundaire 
en dus dure energiedrager is). Omwille 
van de beperkte toepassing en omwille 
van de legionella-wetgeving gaat de 
voorkeur uit naar elektriciteit als energie 
voor opwarming van kleine boilers voor 
lokale toepassingen van kleine verbruikers 
van sanitair warm water.  De voeding van 
deze boilers wordt tijdgeschakeld zodat 
enkel tijdens de gebruiksuren het water 
op temperatuur gehouden wordt.

Een groot aandeel van het 
elektriciteitsverbruik in gebouwen is 
voor rekening van de verlichting. Het 
elektriciteitsverbruik voor verlichting 
verminderen gebeurt op verschillende 
manieren:

• Zoveel mogelijk gebruik maken van 
natuurlijk daglicht.  Bouwkundig wordt 
zoveel mogelijk daglicht toegelaten in 
het gebouw (waar nodig getemperd 
om verblinding en oververhitting tegen 
te gaan).  Automatische dimming 
van verlichting door fotocelsturing 
ondersteunt het gebruik van daglicht.  In 
basisuitvoering is de sturing decentraal 
door individuele daglichtsensoren. 
De centrale sturing  voor alle 
verlichtingstoestellen in de bibliotheek 
en in de kantoren is optioneel. Het 
globaal lichtsturingssysteem vraagt 
een grotere investering  bij aanvang, 
maar laat een verdere daling van het 
elektriciteitsverbruik door verlichting toe. 



V Liftinstallaties

De personenliften zijn van het type 
elektrische lift met motor in de schacht.  
Dit heeft enkele voordelen:
• de motor in de schacht maakt 
het voorzien van een afzonderlijke 
machinekamer overbodig.  Dit maakt een 
betere integratie van de liftinstallatie in 
het architecturaal ontwerp mogelijk.
• elektrische liften verbruiken 
minder stroom dan hydraulische liften.  
Bovendien zijn de moderne liftmotoren 
uitgerust met frequentieregelaars, 
waardoor het net minder belast wordt 
door stroompieken.
 



Voor het nieuwe administratief centrum 
worden materialen gebruikt die duurzaam 
zijn, in de letterlijke zin van het woord. 
Dit wil zeggen dat de materialen geen 
extensief onderhoud vergen gedurende 
hun levenstijd en gemaakt zijn op basis 
van natuurlijke producten. 
Voor het verticale deel worden 
geglazuurde witte bakstenen voorgesteld. 
De sokkel wordt voorzien in rood beton. 
Bovenop de sokkel wordt er een groen dak 
voorzien. De terrassen worden bekleed 
met keramische tegels in patroonvorm. 
Het geheel vormt een kleurenpallet van 
rood/groen/wit.
Binnenin worden de ruimtes afgewerkt 
met natuurlijke materialen (hout, baksteen, 
beton, plavuizen).

Sokkel Zichttoren

Terrassen Groendak



STAP 05    

Tentoonstelling en kunst



Buiten
expo

De vraag naar tentoonstellingsruimte 
wordt op twee manieren ingevuld. 
Enerzijds wordt er een mooie 
tentoonstellingslobby voorzien in de 
ontvangsthal (op het gelijkvloers). 
Een tweede tentoonstellingsruimte is 
gesitueerd op het groendak van de 
ontvangsthal. Op deze groene heuvel kan 
kunst getoond worden in een natuurlijke 
context, in relatie met het Bierbeekse 
akkerlandschap. Samen met de 
bestaande tentoonstellingsruimte in De 
Borre, vormen deze twee uitzonderlijke 
ruimtes een nieuw expo netwerk. Dit laat 
de gemeente toe om op verschillende 
manieren met kunst om te gaan: groot 
parcours met 3 locaties of drie kleine 
complementaire expo’s. Hoe dan ook zal 
het bezoeken van de tentoonstellingen 
gepaard gaan met een parcours 
langsheen de binnen- én de buitenzijde 
van De Borre en het administratief 
centrum.

Referentiebeeld Gordon Bunshaft - Mall Museum

Referentiebeeld Henry Moore

Binnen
expo

Binnen
expo

Niveau 00

Niveau 02



Voor de kunstintegratie willen we 
werken met twee ambachtslui; 
Chevallier/Masson. Dit duo maakt 
stoffen op basis van zeer verscheidene 
productieprocédés. Het resultaat is 
altijd weer van een uitzonderlijke poëzie. 
Het lijkt ons dan ook gepast om het 
budet kunstintegratie te gebruiken voor 
het voorzien van gordijnen binnen het 
gebouw. De gordijnen zullen een filter 
vormen tussen binnen en buiten, tussen 
werken en het landschap.



STAP 07   

planproces en kostenbeheersing



Het ontwerpteam hecht zeer aan 
het opzetten van een nauwkeurige, 
doorgedreven en respectvolle 
communicatie met de bouwheer en 
alle betrokken bestuurlijke overheden. 
Gedurende het hele proces wordt 
op regelmatige basis een stuurgroep 
bijeen geroepen, waar samen met de 
opdrachtgever de voortgang van de 
werken, de kwaliteit van de voorgestelde 
ontwerp opties alsook mogelijke 
wijzigingen worden besproken. Het team 
beschouwt dit overleg als onontbeerlijk 
voor een kwalitatief en flexibel ontwerp.

Afhankelijk van de fase worden volgende 
vergaderingen voorgesteld als instrument 
om het proces in goede banen te leiden:

1. PROJECT PROCES

Het uiteindelijk project zal tot stand 
komen vanuit een diepgaande verwerking 
en herwerking van de gegeven 
condities. Vanuit een nauwkeurige 
observering van de site, een analyse 
van het bouwprogramma, de historische 
gelaagdheid, het beschikbare budget,... 
wordt er telkens gestreefd naar een 
dialoog met de opdrachtgever en met 
de externe actoren die het project mee 
sturen en vormgeven.

Het uiteindelijke antwoord is steeds 
het resultaat van een ontwerp- en 
ontwikkelingsproces. Om het uiteindelijke 
resultaat van dit proces maximaal te 
sturen en te beheersen, worden sterke 
concepten geformuleerd. Deze dienen 
flexibel genoeg te zijn om bijsturingen 
tijdens het proces toe te laten, en niettemin 
de identiteit van het eindresultaat te 
garanderen. 

In het verleden hebben de leden van het 
team reeds bewezen dat een dergelijke 
projectmatige aanpak toelaat om op 
zeer korte termijn complexe opgaven 
te kunnen vertalen naar kwalitatieve 
architectuurontwerpen. Opgeleverde 
en lopende projecten tonen bovendien 
aan dat ze bij machte zijn de initiële 
ontwerpopties en concepten in, en door 
de uitvoering te bewaren en te versterken. 
Dit is slechts mogelijk dankzij een 
doorgedreven zorg voor kwaliteit in alle 
fases van de opdracht: programmatie, 
masterplan, detailplan, opvolging van het 
plan,... 



B. Uitvoeringsontwerp

Ook tijdens de meer technische fase van 
het uitvoeringsontwerp zal de architect 
het project leiden. Een projectleider 
met de nodige ervaring, geassisteerd 
door een projectassistent staan in voor 
de opmaak van het uitvoeringsdossier 
en voor de coördinatie van de andere 
leden van het ontwerpteam. Zij sturen 
de verschillende adviseurs aan om 
binnen de gestelde planning, en voor het 
gestelde budget een coherente bundel 
aanbestedingsdocumenten op te maken.

 

Projectteamvergadering 
Voorzitten en opmaak verslag: architect 
Leden: bouwheer, architect
Inhoud: ontwerp, bouwbudget en 
aanbesteding 

Ontwerpteamvergadering 
Voorzitten en opmaak verslag: architect 
Leden: architect, ingenieurs, technische 
adviseurs, landschapsarchitecten en 
veiligheidscoördinator 
Inhoud: opmaak en afstemming 
aanbestedings- en uitvoeringsdossiers, 
bouwkost, planning  

A. VO/DO/BA

De architect leidt en coördineert tijdens 
het voorontwerp en de fase van de 
aanvraag van de stedenbouwkundige 
vergunning. De andere leden van 
het ontwerpteam adviseren het 
architectenbureau, elk binnen zijn domein. 
Zij lichten verschillende ontwerpopties 
door met betrekking tot constructieve en 
bouwtechnische logica, consequenties 
voor de technische installaties, impact op 
de bouwkost en de uitvoeringstermijn. 

Projectteamvergadering 
Voorzitten en opmaak verslag: architect 
Leden: bouwheer en architect 
Inhoud: programma, ontwerp en 
bouwbudget 

Ontwerpteamvergadering 
Voorzitten en opmaak verslag: architect 
Leden: architect, ingenieurs, technische 
adviseurs, landschapsarchitecten en 
veiligheidscoördinator 
Inhoud: technische en 
stedenbouwkundige haalbaarheid van 
het ontwerp, bouwkost, planning 

C. Uitvoering

Ook tijdens de uitvoering blijft 
de ervaren projectleider van het 
architectuurbureau de centrale figuur 
binnen het ontwerpteam. Hij neemt de 
technische verantwoordelijkheid op 
tijdens de bouwfase en laat zich, waar 
nodig, bijstaan door de andere adviseurs 
van het ontwerpteam. Hij detecteert te 
verwachten problemen en blijft deze een 
stapje voor, beheert door middel van de 
vorderingsstaten en overzichtelijke meer- 
en minwerkentabellen het bouwbudget 
en dwingt waar nodig beslissingen af om 
de gestelde planning niet in het gedrang 
te brengen. 

Projectteamvergadering 
Voorzitten en opmaak verslag: architect 
Leden: bouwheer, architect
Inhoud: vordering der werken en 
betaling, evaluatie meerwerken 

Bouwvergadering 
Voorzitten en opmaak verslag: architect 
Leden: bouwheer, architect, 
ingenieurs, technische adviseurs, 
landschapsarchitecten, 
veiligheidscoördinator en aannemer 
Inhoud: voorbereiding en evaluatie 
uitslagdocumenten, voorbereiding, 
evaluatie en bijsturen uitvoering, 
opvolgen bouwplanning 



E.  Nazicht der rekeningen, as built  
 dossier, post interventiedossier

Gedurende het volledige bouwproces 
worden de kostenstaten van de aannemer 
door de architect gecontroleerd en 
nagekeken. Op het einde der werken wordt 
de definitieve afrekeningstaat gemaakt. 
Tevens worden alle geproduceerde 
documenten gereproduceerd en 
gebundeld in een as-built dossier, nodig 
voor het post-interventie dossier in het 
kader van eventuele toekomstige plannen.

D.  Begeleiding van de opdracht-  
 gever bij de voorlopige en   
 definitieve aanvaarding

De architect staat de opdrachtgever 
bij de oplevering van de werken bij. De 
bouwwerken zullen zodra de werken 
in hun geheel beëindigd zijn voorwerp 
uitmaken van een voorlopige en een 
definitieve oplevering, die schriftelijk 
zullen geschieden in de vorm van 
een tegensprekelijk proces verbaal 
opgemaakt, ondertekend door alle partijen 
en mede ondertekend door de architect. 
Zonder anders luidende bepalingen in het 
bestek komen de partijen overeen dat de 
voorlopige oplevering de aanvaarding 
inhoudt, in hoofde van de opdrachtgever, 
van het bouwwerk in zijn zichtbare staat 
en derhalve het beginpunt uitmaakt van 
de tienjarige waarborg ten laste van 
de architect. Een jaar na de voorlopige 
oplevering geschiedt de definitieve 
oplevering.



2. KOSTENBEWUST BOUWEN

De budgetcontrole in ontwerpfase 
gebeurt steeds door een kostenraming 
van het ontwerp te evalueren ten opzicht 
van het bouwbudget. 
Tijdens de uitvoeringsfase wordt de 
evolutie van het aanbestedingsbedrag tot 
de eindafrekening gedetailleerd uitgelijst 
in een overzichtelijke spreadsheet. 
Deze geeft weer wanneer de meer- en 
minwerken werden aangevraagd en 
wanneer het beslissingsmoment valt om 
ze goed- of af te keuren. 
plan,... 



B. Uitvoeringsontwerp

Het uitvoeringsontwerp wordt budgettair 
geëvalueerd aan de hand van een 
gedetailleerde raming gebaseerd op de 
volledige meting. De eenheidsprijzen 
worden berekend aan de hand van 
recente aanbestedingen in vergelijkbare 
projecten. 

Elke adviseur maakt binnen zijn domein 
de aanbestedingsdocumenten. De 
goedgekeurde ramingen van de 
vorige fases zijn de leidraad voor deze 
studies. Indien, ondanks voorafgaande 
betrokkenheid van alle adviseurs, een 
deelbudget ontoereikend blijkt bij de 
detailstudie wordt in onderling overleg 
geschoven tussen de verschillende 
deelbudgetten (bv de budgetten 
structuur, technische installaties, …). 

Er wordt uitgegaan van 5% onvoorzien in 
de uitvoering. 
 

A. Voorontwerp en bouwaanvraag

Het voorontwerp en het ontwerp voor 
de bouwaanvraag worden budgettair 
geëvalueerd aan de hand van een 
elementenraming. Deze elementen 
worden opgebouwd aan de hand van 
m² en m³ bouwelementen. Lijnvormige 
elementen worden als percentage van de 
totale bouwkost bijgeteld. 

De eenvoudige opmaak van deze 
elementraming maakt het mogelijk elke 
ontwerpbeslissing ook op budgettair vlak 
te evalueren. 
De opbouw van de verschillende 
elementen gebeurt in overleg met de 
verschillende adviseurs. Zij sturen het 
architectenbureau om op een rationele 
manier met de bouwtechnische 
randvoorwaarden om te gaan. De 
evenwaardigheid van de verschillende 
leden van het ontwerpteam maakt de 
technische en budgettaire logica even 
hoog staan aangeschreven als vormelijke 
of conceptuele randvoorwaarden. 

Er wordt uitgegaan van 5% onvoorziene 
kosten in elke verdere ontwerpfase en 5% 
onvoorziene meerwerken in de uitvoering. 

C. Uitvoering

Tijdens de uitvoering wordt de evolutie 
van de vordering en verrekeningen 
geëvalueerd tijdens de kostenvergadering, 
waarin naast de leden van het projectteam 
ook de afgevaardigden van de aannemer 
zetelen. 

Uitgaande dat er steeds een aantal 
onverwachte elementen opduiken 
tijdens een bouwproces wordt in de 
kostenramingen tijdens de ontwerpfases 
steeds een percentage opgenomen om 
deze onvoorziene kosten in rekening te 
brengen. 
Op elk tijdstip van het bouwproces zal 
de bouwheer inzicht kunnen krijgen over 
het gebruik van deze reserve. De ervaring 
van het ontwerpteam maakt het ook 
mogelijk om, door vroegtijdig problemen 
te detecteren en aan te pakken, zinloze 
meeruitgaven te vermijden. Zodoende 
kan de reserve beperkt worden.



Belangrijke parameters voor het 
inschatten van de gebruikskost zijn:

- compactheid van een gebouw ifv   
verbruik, onderhoud, vervangen 
bouwdelen
- keuze van gevel- en dakmaterialen ifv 
onderhoud, vervangen bouwdelen
- detaillering ifv onderhoud, vervangen 
bouwdelen
- getroffen veiligheidsvoorzieningen ifv 
onderhoud, vervangen bouwdelen
- isolatiegraad ifv verbruik
- oriëntatie en % beglazing ifv verbruik
- nodige technische voorzieningen ifv 
verbruik
-etc. 

De compactheid van het gebouw maakt 
dat er een maximum aan bruikbare 
oppervlakte gegenereerd wordt. 

Samen met de ingenieur technische 
installaties wordt oriëntatie en 
materialisatie van het ontwerp bestudeerd. 
Dit resulteert in het beperken van de 
technische installaties en daarbij een 
sterke reductie van de verbruikskosten 
van het gebouw. 

De restwaarde bij verkoop 
Vanuit het standpunt van duurzaam 
bouwen wordt meer en meer opgeroepen 
om nieuwbouw zodanig te bouwen dat 
hergebruik en aanpasbaarheid mogelijk 
blijven zonder drastische of kostelijke 
ingrepen. Het beperkt belang dat er aan 
verbonden is, verklaart ten dele de matige 
interesse hiervoor. Nochtans evalueren 
hedendaagse patrimoniumbeheerders 
de aanpasbaarheid en flexibiliteit van een 
gebouw. 

3. ENERGIEBEWUST EN DUURZAAM 
BOUWEN

A. Algemene inleiding

Bouwen heeft een doel, namelijk het wind- 
en waterdicht afschermen van personen 
of goederen en het garanderen van een 
vooropgesteld comfort. 
Aan het eigenlijke bouwen gaat een 
proces vooraf. Tijdens dit proces 
worden allerlei beslissingen genomen. 
Een deel van deze beslissingen hebben 
een impact op het gebruik, andere op 
de investeringskost, nog andere op de 
onderhoudskost. 

De investeringskost is een gekende 
kost waarmee steeds rekening wordt 
gehouden. De gebruikskost is echter 
minder eenvoudig te becijferen en wordt 
daardoor vaak stiefmoederlijk behandeld. 
De restwaarde van een gebouw geeft 
de waardering van een gebouw bij 
herbestemming of verkoop. 

De gebruiks- of onderhoudskost is de 
kost om een gebouw operationeel te 
houden. Deze kost kan in ontwerpfase 
reeds ingeschat worden. Het betreft 
zowel jaarlijkse kosten zoals verbruik en 
gebouwenonderhoud in het algemeen 
als onkosten voor het vervangen van 
bouwmaterialen op het einde van hun 
levensduur. Al te vaak stellen we vast 
dat in een ontwerp geen rekening is 
gehouden om op eenvoudige wijze 
herstellingen uit te voeren wil het globale 
aspect van het gebouw behouden 
blijven. Bouwtechnische beslissingen in 
die zin kunnen eveneens terugkerende 
investeringen sterk beperken. 



Energie bijvoorbeeld wordt steeds 
duurder en de rekening zal de 
komende jaren nog fors toenemen.  
Energiebesparingsmaatregelen zijn 
evenmin goedkoop maar verdien je 
binnen afzienbare tijd terug omdat de 
rekening zal krimpen.  Energie besparen 
is als het kopen van een warme wintertrui 
van goede kwaliteit.  Ze kost een extra 
cent maar is duurzamer, meestal mooier 
en zeker warmer.  En omdat de kwaliteit 
beter is, zal de trui op lange termijn 
goedkoper zijn dan het fragiele textiel 
dat je elk jaar moet weggooien, en is ze 
dus milieuvriendelijker - want je materiaal 
duurzamer - omdat er minder energie 
wordt verspild.  Hoewel het voorgaande 
een te eenvoudige voorstelling is van de 
feiten, en de afweging van de te nemen 
beslissingen ten aanzien van duurzaam 
bouwen veel complexer is, gaat het wel 
om hetzelfde principe. 

B.  Energiezuinig bouwen (inleiding) 

Een duurzame ontwikkeling voorziet in 
de behoeften van de huidige generatie 
zonder daarmee de mogelijkheden voor 
toekomstige generaties in gevaar te 
brengen.  Een dergelijke mentaliteit beseft 
dat de beslissingen die in en voor het heden 
worden genomen ook de mogelijkheden 
voor de toekomst bepalen.
Een bouwmentaliteit die zich ten dienste 
stelt van een duurzame ontwikkeling kan 
ten aanzien van de toekomst met een 
aantal elementen rekening houden zonder 
dat men daarvoor moet inleveren in het 
heden.  Nog altijd heerst er de angst dat 
beslissingen die de toekomst veilig moeten 
stellen het heden zullen benadelen.

In de meeste gevallen is deze redenering 
onhoudbaar.  Wanneer men de kosten op 
lange termijn zou berekenen zou de winst 
die men boekt zo uit het oog springen.  En 
dan bedoelen we niet alleen de financiële 
winst, maar evenzeer de winst op het vlak 
van je gezondheid, van de schoonheid 
en het comfort, de winst ten aanzien van 
het milieu en de aan te spreken energie, 
waarbij de ene factor meestal ook alle 
andere beïnvloedt. 



Ook platte daken met een sterke helling 
kunnen als groen dak worden uitgerust. 
Directe infiltratie in de bodem is ook een 
mogelijkheid.  Indien de bodembedekking 
en de ondergrond voldoende doorlatend 
zijn en het grondwater niet tot het maaiveld 
reikt, zal het regenwater vrij snel de bodem 
intrekken.   De doorlaatbaarheid mag 
tijdens en na de aanleg niet verminderd 
worden door het afrijden van het gazon.  
Het niet direct infiltrerend water kan via 
het oppervlak en/of open afvoeren verder 
worden geleid naar een kom, vijver of wadi 
(= kom of geul met ondergronds filterbed) 
voor zover daartoe ruimte beschikbaar is.

C.7. Actieve zonne-energie

Een zonneboiler is een installatie waarmee 
water voor sanitair gebruik wordt 
opgewarmd door zonlicht.  Dit kan zowel 
direct zonlicht zijn, als diffuus (komend 
van alle richtingen).  Zonne-energie kan 
ook worden gebruikt om elektrische 
energie op te wekken onder de vorm 
van fotovoltaïsche zonnepanelen.  In 
de zogenaamde PV-cellen wordt 
zonlicht rechtstreeks omgezet in 
elektrische energie.  Na omvorming tot 
wisselspanning 230V is deze elektriciteit 
bruikbaar voor het eigen gebruik of voor 
levering aan het openbaar net.

C.4.  Maatregelen ter beperking van  
 het waterverbruik

Toiletten worden voorzien van 
waterbesparende spoelbak met 
keuzeknop (3 en 6 liter).  
Spaardoucheknoppen zijn speciaal 
ontworpen om met beperkt waterdebiet 
toch een groot douchecomfort te geven.
Om een vollere waterstraal te bekomen 
bij het handenwassen of het spoelen van 
de vaat, wordt de kraan meestal te ver 
opengedraaid.  Bij ééngreepsmengkranen 
wordt onbewust warm water gebruikt.  
Het is dus interessant om het 
debiet te beperken door middel van 
debietbegrenzers.

C.5. Gebruik van regenwater

Het leidingwaterverbruik kan men met 
circa 40% verminderen door regenwater 
te gebruiken voor toiletspoeling.
Voor gebruik in de tuin kan het water 
van een regenafvoer over een regenton 
worden geleid die van overloop en 
aftapkraantje is voorzien, geschikt voor 
aankoppeling van een tuinslang.

C.6. Afkoppelen van regenwater   
 door bufferen en infiltreren

Met het afkoppelen van regenwater 
zorgt men ervoor dat zo weinig mogelijk 
regenwater naar de riolering wordt 
afgevoerd (een regenwaterput vervult 
zowel de functies gebruik als buffering).
Groendaken vergen nauwelijks 
onderhoud. De dakdichting is beschermd 
tegen licht en thermische schokken.  
Deze daken kunnen een aanzienlijke 
hoeveelheid water opslaan, wat 
hoofdzakelijk verdampt. 

C.3. Verwarming

Bij goed geïsoleerde gebouwen is de 
hoeveelheid te leveren warmte vrij klein 
waardoor lagetemperatuurverwarming 
(<50°C) of stralingsverwarming mogelijk 
wordt.  Wanneer men spreekt over 
energiezuinige verwarmingsinstallaties, 
denkt men aan hoogrendementsketels 
en - met nóg een beter rendement - aan 
condensatieketels op aardgas.  Het 
hogere rendement wordt bereikt doordat 
een condensatieketel niet enkel warmte 
uit de verbrandingsproducten haalt, 
maar ook de waterdamp die in dezelfde 
verbrandingsproducten zit condenseert 
en daaruit warmte recupereert.  De 
latente warmte in de waterdamp gaat dus 
niet verloren.

Typisch voor condensatieketels zijn ook 
hun goede deellastrendementen (door 
modulerende lage NOx premixbranders 
in cascade te plaatsen) waardoor het 
seizoensrendement al snel hoger ligt dan 
een conventionele ketel en de hogere 
investeringskost wordt gecompenseerd.
De warmtepomp is een ander zuinig en 
milieuvriendelijk verwarmingssysteem.  
Het gaat om een toestel dat energie van 
lage kwaliteit kan omzetten in energie van 
hoge kwaliteit.  Dat wil zeggen dat warmte 
die aanwezig is in water, lucht of grond 
buiten de woning, wordt getransformeerd 
tot warmte op een hogere temperatuur 
die in de woning wordt gebracht en 
zo kan instaan voor de verwarming en 
eventuele warmwaterproductie.  Regeling 
van de verwarmingsinstallatie, zoals 
weersafhankelijke ketel- en kringregeling 
en thermostatische kranen, draagt ook bij 
tot energiebesparing.

C. Energiezuinig bouwen (concreet)

C.1. Verlichting
 

Een maximale energiebesparing kan 
worden bereikt door het voorzien van 
een automatische daglichtcompensatie.  
De controle-eenheden dienen de 
lichthoeveelheid (en de geproduceerde 
warmte) van de verlichting tot een 
minimum te beperken.  Een uniforme 
verlichtingssterkte dient daarbij 
gehandhaafd over de gehele beschouwde 
oppervlakte.

C.2. Ventilatie

Bij goed geïsoleerde gebouwen 
met een goede luchtdichtheid valt 
warmterecuperatie te overwegen.  
Warme uitgaande lucht verwarmt 
hierbij binnenkomende lucht (veelal een 
platenwisselaar).  Op koude dagen kan 
de verse lucht nog worden bijverwarmd 
indien nodig.  Een grond-naar-lucht-
warmtewisselaar kan worden gebruikt 
om de behoefte aan bijverwarming 
verder te reduceren.  Ook kan er worden 
geopteerd voor een implementatie 
van vraaggestuurde ventilatie en dan 
voornamelijk in niet-permanent gebruikte 
ruimtes.  Hierbij kan men denken aan:
- eenvoudig programmeerbare 
tijdschakelaars en optimizers
- het voorzien van 
toerentalregeling op ventilatoren
- een werking op basis van 
aanwezigheidsdetectie
- een werking op basis van 
luchtkwaliteit (bijv. CO2-detectoren)
- regelbare ventilatiemonden
- etc. 



D. Nabeschouwing 

In alle geval mag duidelijk zijn dat 
energiebesparende overwegingen 
tijdens het ontwerp- en bouwproces veel 
aandacht verdienen.  Hierbij is het de 
moeite waard om een budgetprognose te 
maken op langere termijn (b.v. een periode 
van vijftig jaar).  Een dergelijke prognose 
houdt in dat men niet enkel rekening 
houdt met de directe investeringskost 
(energetische evaluatie), maar ook met 
de onderhoudskosten op basis van de 
levensduur van de materialen voor de 
langere periode.  De resultaten van een 
dergelijke calculatie kunnen verrassen.  
Een totaalpakket dat op het eerste zicht 
goedkoper lijkt, zou op lange termijn 
wel eens duurder kunnen uitvallen 
en andersom.  Duurzaam ontwerpen 
vraagt op alle niveaus - van regionale 
en stedenbouwkundige planvorming tot 
en met de bouwkundige details van het 
bouwwerk - een andere benadering van 
het bouwproces.
Bij elke actie of beslissing moet zowel 
de ecologische, economische als 
sociale impact van het bouwwerk in 
vraag worden gesteld, en dit over de 
volledige levensduur van het bouwwerk 
beschouwd.
Kortom, duurzaam ontwerpen vraagt 
een aanzienlijke inzet, motivatie en 
vindingrijkheid vanwege alle betrokken 
partijen.  






