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Concept
De Toren aan de Straat
Onvermijdelijk zal een nieuw provinciaal huis
symbool staan voor de provincie. Als een Januskop
dient het aanzicht van deze bestuurlijke entiteit
een tweetal karakteristieken in zich te verenigen.
Het moet een efficiënte, representatieve en
hedendaagse administratie vertegenwoordigen.
Daarnaast moet het daadwerkelijk een ‘huis’ zijn.
Een welkome plek in haar omgeving, letterlijk en
figuurlijk - open voor de inwoners van de provincie.
De bestaande ‘toren in het park’ communiceert
het bureaucratisch aspect duidelijk maar faalt in
fig. 1

de verbinding met het stedelijk weefsel en haar
bewoners. Het is een baken van veraf, maar bij
benadering sluit het zich af van de stad.
De Antwerpse bouwgeschiedenis kent een aantal
eigenstandige gebouwen die succesvol geworteld

schaal Harmonie str.

zijn in de stad. De Sint Pauluskerk aan de Veemarkt
heeft zijn toren diep in het blok terwijl de voorgevel
logistiek

zich in het straatbeeld schikt. De Boerentoren, de
schaal
Kon. Elizabethlei

noord

trotse hoogbouw, plooit zich gewillig in de curve
van de Schoenmarkt.

zuid

Het ontwerp voor het Provinciehuis proponeert een
entree

park

continue straat gevel

fig. 2

vergelijkbare strategie. Het neemt als uitgangspunt
de modernistische ‘schijf op plint’. Deze typologie
offert een klare divisie tussen kantoor en neven
functies. Wij smeden deze rigide figuur om tot een
fluïde vorm die zich bindt met haar omgeving.
(fig.1) In plaats van er boven uit te torenen rijst
het gebouw sierlijk uit het bouwblok en definieert
daarmee niet alleen zichzelf maar ook de stedelijke
ruimte om zich heen. Het is autonoom maar
verankerd met de stad. (fig. 2)

dode hoek

Het ontwerp gaat uit van volledige afbraak van
het bestaande complex – met uitzondering van

inefficiënte
restruimtes

geen relatie met straat
en Koning Albertpark

verstoorde
voetgangers- en
fietsersstroom

de parkeergarage. De bestaande interieurs in de
voorbouw zijn significant en dienen behouden te
worden. Het is echter onjuist om de bouwkundige
structuur die deze interieurs draagt te laten
staan. In zijn huidige positie vormt dit gebouw

obstakel op het kavel

een obstakel tussen stad en site. (fig. 3) Het is
een verkeerd gebaar om een dergelijk gesloten
gebouw, waarin beleidsmakers huizen, te
fig. 3

positioneren als drempel tussen stad en de meer
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openbare en faciliterende programma’s van het
Provinciehuis. De historisch waardevolle interieurs
worden weloverwogen geïntegreerd in de
achtertuin

nieuwbouw.

N

de Schijf
De schijf is geplaatst aan de noordzijde van de

park

logistiek

site, en strekt zich van de Koningin Elizabethlei tot
diep in het bouwblok (fig. 4). In hoogte rijst de

voortuin

bouwmassa geleidelijk tot 11 verdiepingen (50m) in

Z

het midden van het blok (fig. 5). De site is kordaat
verdeeld in twee duidelijke delen: de openbare,
doorwaadbare voortuin op het zuiden, via welke
het publiek het gebouw benaderd, en de meer
intieme achtertuin, waar medewerkers hun lunch

fig. 4

kunnen nuttigen of een luchtje scheppen bij mooi
weer (fig. 4).
De oriëntatie is ideaal voor bezonning en biedt
uitzicht over de tuinen in het bouwblok en de
historische binnenstad. Vanuit de stad zelf is het
gebouw zichtbaar als opmerkelijk silhouet. De vorm

VIP
ROM
Financiën
HRM
Logistiek
Logistiek
RSP / OVJ
Griffier / Cultuur
WEP
Leefmilieu

verleent het een zekere mate van monumentaliteit,
een herkenbare aanwezigheid (fig. 7).
De torenschijf bundelt de departementen. Door
haar vorm neemt het vloeroppervlak per verdieping

fig. 5

fig. 6

af. (fig. 6) Dit maakt iedere vloer uniek en biedt
hierdoor een schat aan mogelijke organisatorische
schakeringen. Tevens maakt dit het liftgebruik meer
efficient. Met de meerderheid van medewerkers
dicht bij de grond stimuleert dit ook het gebruik
van trappen. De slankheid van de schijf - slechts 16
m - resulteert in aangename werkplekken met veel
daglicht en zicht op groen.
Mocht in de toekomt het gebouw verschillende
gebruikers moeten huisvesten, bieden deze
kwaliteiten extra flexibiliteit in de verhuurbaarheid
van het complex.
de Plint
fig. 7

De plint verbindt het gebouw met de morfologie
van het stadsblok. Dit bouwvolume ligt direct aan
de straat. De kroonlijsthoogte vindt aansluiting bij
de naburige panden langs de Koningin Elizabethlei
en voert deze geleidelijk de site in.(fig. 8) Hier
vormt zich een binnenhof waar aan de gebouw-
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entree ligt. Het volume strekt zich vervolgens
zuidwaarts en positioneert de beleidszone in relatie
tot Huize Herbosch, om vervolgens terug te keren
tot de schijf. De verbinding naar deze tuin-vleugel
ligt op een mezzanine. De doorwaadbaarheid is
letterlijk, men kan onder het gebouw door per fiets
en te voet, tussen beleidszone en entree. (fig 9.)
Aan de noordzijde strekt de sokkel de tuin in, om
plaats te geven aan een restaurant en leeszaal in
het groen. Het vormt zich tussen de bestaande
bomen, met name de Fagus Sylvatica Purpurea en
de Castanea Sativa. (fig.10)
Binnenin bundelt de vloeiende gevel een
fig. 8

fig. 9

schakering van open en gesloten ruimten die
zich gelijkvloers en op een mezzanine bevinden.
De publieke programma’s als expo, congres en
vergaderzalen liggen aan de straatkant terwijl de
meer gesloten programma’s als beleid, bibilotheek,
logistiek en het personeels restaurant dieper in de
site liggen.
Het gebouw vind haar uiteindelijke expressie
in het spel tussen stedelijke (externe) en
programmatische (interne) overtuigingen. Hierdoor
ontstaat een palet van verschillende ruimtes,
zowel binnen als buiten, gescheiden door een
meanderend, transparant gevellint. (fig. 11)

fig. 10

fig. 11
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zicht Harmoniepark

8
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boven aanzicht

10

Stedenbouw
de Provincietuin
De stedenbouwkundige en landschappelijke
inpassing staat sterk in relatie met het Koning
Albertpark en het Harmoniepark. De functionaliteit

Harmoniepark

en vooral toegankelijkheid van het stedelijke
buurtpark kan aanzienlijk verbeteren door een
aangepaste inrichting van de flankerende straten.
Ingrepen aan de rand van het park dienen steeds
in functie van een beter functioneren van het

Koning Albertpark

buurtpark te staan. (fig. 12)

Provincietuin

De inrichting van de buitenruimte van het
Provinciehuis heeft het doel de doorwaadbaarheid
naar de buurt te bestendigen. De padenstructuur
wordt hierom in vorm en materiaal gelijkaardig
fig. 12

fig. 13

ingericht als het park. De looplijnen zijn logisch
en bepalen de positie. Hierdoor zullen enkele
bestaande toegangen tot het park licht aangepast
worden. Provincietuin, Koning Albertpark en
Harmoniepark vormen een sterk buurtnetwerk van
groene ruimtes. (fig. 13)
Bezonning
Het bouwkundig volume is dusdanig vormgegeven
dat de slagschaduw van het gebouw minimale
invloed heeft op het comfort van de narburige
percelen. Simulatie software toont dat voor het
grootste deel van het jaar de schaduw van het
gebouw op eigen grond valt. (fig. 14)

12:00 jun 21

12:00 mrt 21

12:00 jan 21

fig. 14
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vogelvlucht park

12

zuidgevel

13

Circulatie en Programma
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15

16

Binnenhof

fig. 14

Vanaf de toegang aan de Koningin Elizabethlei
voert een hardstenen pad de bezoeker langs de
glooiende gevel naar een meer intiem binnenhof.
(fig. 14,15) Hier bevindt zich de hoofdentree
van het gebouw en de VIP - entree voor speciale
gelegenheden. En route passeert men de meer
publieke onderdelen van het programma als
raadzaal, congres en expo.
De materialisering van het pad en de afmetingen
van het hof zijn dusdanig dat VIP auto’s en minder
validen transport gemakkelijk tot dicht bij de entree

fig. 15

kunnen komen, zonder dat dezen de voetgangers
naar de achtergrond drukken. Bezoekers per

entree hal

fiets parkeren overdekt, onder de brug naar de
beleidszone. (fig 16)
naar Harmonie straat

fietsen

VIP entree
speciale
gelegenheden

fig. 16
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Entree

fig. 17

Na binnenkomst treft men een helder georganiseerde entree hal als centrale spil die ieder
programmadeel van het gebouw ontsluit (fig. 18)
docu center
restaurant

Werknemers en bezoekers die in de garage

meeting

parkeren komen via een ruime trap rechtstreeks
de hal binnen en passeren een checkpoint op

administratie

weg naar de liften. Bezoekers voor congressen,

congres

de raadzaal en de expo gaan naar de publiek
toegankelijke, overgelegen kant. (fig. 19)
expo

beleid

De ontvangstbalie is dusdanig geplaatst dat een rij
fig. 18

wachtende bezoekers de dagelijkse circulatie niet
verstoort. Achter de balie bevinden zich informatie

restaurant

displays en toegang tot de beveiligingsruimte.

liften

balie

Vanuit de balie is zicht op de oorspronkelijke
wenteltrap uit de oude voorbouw. Deze ontsluit de

-> parking

beleidszone op het mezzanine niveau. (fig. 17)
Een glazen wand biedt zicht op de tuin en de

-> parking

Pol Bury fontein achter het gebouw. De hal

beleid

bevat aangename zit plekken en stukken uit de

expo
fig. 19

kunstcollectie van de Provincie.
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Congres / Expo

fig. 20

Het congres gedeelte en de expo liggen aan
de voorgevel en het park. Dit gebouwdeel
kan gemakkelijk onafhankelijk van de overige
gebouwdelen functioneren. Na de centrale entree
hal betreedt men de dubbelhoge expo ruimte
toiletten
entree
garderobe

met een tweede balie. (fig. 20) De expo ontsluit
de lobby die flexibel gebruikt kan worden voor

lobby

lezingen, recepties en diners. Deze zaal kan worden

polyvalente
zaal

gesplitst met een verplaatsbare wand.

expo

Het transparante congresdeel wordt ondersteund
door een gesloten blok met garderobe, toiletten,

expo

catering pantry en berging. (fig. 21) Het congres
gedeelte staat in directe verbinding met de
vergaderzalen op de mezzanine, die zichtbaar zijn
in het dubbelhoge expo deel.
De lobby biedt plaats aan een aantal significante
fig. 21

interieur stukken zoals het plafond van de
bestaande entree van het voorgebouw en het
keramische wandstuk. (zie nota interieurs)
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Raadzaal / Auditorium

fig. 22
lobby

De Raadzaal (100 pers.) en het auditorium (350
pers.) zitten ‘back-to-back’ in een elipsvormig
volume aan de straatzijde van het gebouw.
De halve cirkel refereert in vorm aan de
oorspronkelijke raadzaal ontworpen door Eugeen
Gife voor het provinciaal gouvernementshotel aan

100

de Schoenmarkt (1878).

350

De twee zalen zijn flexibel te gebruiken en kunnen
gemakkelijk nieuwe technologische ontwikkelingen
integreren. De grote zaal heeft een tribune voor 200
personen, toegankelijk vanaf het mezzanine niveau.
Hierdoor voelt de zaal intiem, ook wanneer deze
niet volledig gevuld is.

fig. 23

Het interieur is representatief en krijgt diepte door
kleur en articulatie van de akoestische schil. Via een
daklicht valt daglicht binnen.
Beide zalen worden ontsloten door de lobby en
kunnen grootschalige congressen gemakkelijk
accomoderen.
fig. 24
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Restaurant / Keuken

fig. 25

Aan de noordzijde van het gebouw, achter de
entree en de kern, strekt de plint zich uit tussen de
magnifieke oude bomen in de tuin. Hier bevindt
zich het personeels restaurant en de keuken. Via
deuren in de gevel kan men de lunch buiten onder
een bladerkroon nuttigen.
Het restaurant zelf kan flexibel worden ingedeeld

restaurant

voor een reeks aan sociale activiteiten. Het kent een
dubbelhoog deel aan de gevel en een meer intiem
gedeelte onder de leeskamer van het documenten
centrum op de mezzanine. Hier bevindt zich ook het
logistiek
ingang

keuken

entree
lobby

buffet.
De keuken ligt direct aan de expeditie ingang voor

fig. 26

efficient laden en lossen. Via het restaurant is er
verbinding naar het congres gedeelte, waar zich
een catering pantry bevindt. De opslag van de
keuken ligt direct onder de keuken op niveau -1, en
wordt bereikt via een trap of lift.
Het VIP - restaurant op de bovenste verdieping
wordt via de nabijgelegen lift ontsloten.
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Kantoren

fig. 27

De kantoorschijf is 16m wijd met een regelmatige
kolom structuur op een 7.50m grid. (fig. 28). Een
centrale kern bevat liften, trappen, kichenettes,
7.5 m

toiletten en service kasten. Dit houdt de gevels vrij
voor werkplekken. Dit generic plan accomodeert
een verscheidenheid aan typologieën. (fig. 29) Het

7.5 m

7.5 m

vaste werkplek

vrije werkplek

hier gepresenteerde ontwerp bevat
fig. 28

overlegruimte groot

•

vrije werkplekken

•
•
•
•
•
•
•
•

cocoon
lounge werkplek
touch down
cel
concentratie
project ruimtes
grote en kleine meetingrooms
privé kantoren

Het gebruik van betonkernactivering leidt tot een

projectruimte

vrije hoogte van 2.95m, bij een 3.60 m verdieping
hoogte. (zie ook fig. 49) Door de taps toelopende
gebouwvorm heeft iedere verdieping een ander
vloeroppervlak. Dit geeft iedere vloer een eigen
atmosfeer. Voor een aangenaam akoestisch klimaat
concentratie
meerderen

lounge werkplek

concentratie
1 persoon

cocoon

touchdown

overlegruimte klein
fig. 29

wordt de gehele onderzijde van de draagstruktuur
voorzien van geluidsabsorberende lamellen.
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Beleidszone

fig. 30

De beleidszone is gesitueerd in een semionafhankelijke parkvleugel aan de zuidkant van
de plint. In volume en positionering in de tuin
relateert het aan het naburige Huize Herbosch.
ondersteunende
ruimten

Het is verbonden met het hoofdgebouw via de
mezzanine. Deze vleugel kent twee verdiepingen.
De bovenste verdieping huist alle kantoren van de
gouverneur en deputatie. (fig. 31) De ronde vorm
biedt ieder kantoor een uniek uitzicht op de tuin.
De begane grond heeft een representatieve functie.
De ‘tuinkamer’ is een receptie ruimte met open-

deputatie
zijde

Pitzemburgzaal

gouverneur
zijde

slaande deuren op het zuiden. (fig. 30)
Op deze verdieping wordt ook het bruin lederen
interieur van de Pitzemburgzaal uit de voorbouw
teruggebracht als vergaderzaal. (fig. 32)

fig. 31

tuinkamer

fig. 32

De VIP drop-off gebeurt via een discrete entree
in de parkeergarage op niveau -1. Voor speciale
gelegenheden is er ook een entree en drop-off op
maaiveld niveau.
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Overige Ruimtes
Document forum
Het document forum en de postkamer bevinden
zich op mezzanine niveau aan de west zijde van het
gebouw. Het ligt boven de expeditie ingang, nabij
de liften. Een leesruimte kijkt uit over het restaurant
en de tuin.
Vergaderruimtes
De zone met vergaderruimtes ligt op de
mezzanine boven het congresgedeelte. Door een
verscheidenheid aan vergaderruimtes aan te
bieden is er een plek voor ieder type vergadering.
Er is zowel een goede verbinding met de
kantoorverdiepingen als met de inkomhal.
Logistiek
De logistieke ingang ligt aan de westzijde van de
schijf, richting Harmoniestraat. Het is een logische,
goeddoordachte expeditie entree. Het laden en
lossen van organisch (voedsel) is gescheiden van
het inorganisch materiaal. Nabij de laad en loskade
bevindt zich ook een wachtlokaal voor chauffeurs.
Er zijn er een aantal extra parkeerplaatsen voorzien
voor leveranciers, contractors en traiteurs.
Parkeergarage
In het ontwerpvoorstel wordt de huidige parkeer
garage behouden en uitgebreid met twee
verdiepingen aan de oostkant.
Ook is hier een overdekte parkeergarage voor 330
fietsen. In de parkeer garage brengt een ruime trap
de gebruikers naar binnen, in de entree. Plaasten
voor invaliden zijn dicht bij de ingang geplaatst.
Kelder
De kelder is logisch ingedeeld en bevat op niveau
-1 fitness en kleedruimtes voor de medewerkers
en een aparte kleedruimte voor het schoonmaak
personeel en op niveau -2 het magazijn, de
bergingen, de opslag keuken, het centraal archief
met compactus en een ICT-lokaal.
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Bestaande Interieurs

fig. 33

Het voorgebouw van het bestaande Provinciehuis heeft een aantal historisch waardevolle
interieurs. In plaats van deze interieurs kritiekloos
te reconstrueren in de nieuwbouw stellen wij voor
deze op een meer curatele wijze in te passen op
plekken waar deze het best tot hun recht komen.
De functionele elementen uit deze interieurs, als
de trap en het akoestisch plafond worden opnieuw
functioneel ingezet in de nieuwbouw. Meer decoratieve stukken worden samen geplaatst met
stukken uit de Provincie collectie, en nieuw werk.
•
•
•
•
•
•
•
•

element		
wentel trap		
kroonluchter		
pitzemburgzaal		
keramiek uit erehal
glas in lood		
banken		
plafond		
wandtapijt		

nieuwe locaties
entree beleid
entee beleid
BG beleid
congres
VIP restaurant
BG beleid
congres
auditorium

fig. 34

Ook de fontein van Pol Bury wordt behouden. Deze
krijgt een nieuwe plek aan de noordzijde van het
gebouw, zichtbaar vanuit het personeels restaurant
en de entree.
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zicht op entree vanuit expo
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Materiaalgebruik

M01. travertine steen

M02. wit aluminium

M03. driedubbelglas

M04. geborsteld beton

M05. marmer

M06. gepigmenteerd leer

De materialisering van het gebouw is bewust
sober. De gearticuleerde vorm maakt het onnodig
een overdreven materiaal palet toe te passen.
Kleuren zijn over het algemeen monochroom
met uitzondering van een aantal accenten, zoals
de auditoria. Verder wordt met meubilair, de
hergebruikte interieurs en kunst meer karakter
gegeven aan de verschillende ruimtes. Vanuit het
oogpunt van duurzaamheid is tevens het volgende
in acht genomen.
•

Beperking afwerkingsmaterialen op plafonds
(zichtbare plafonds met betonkernactivering)

M04. gepolijst beton

M08. tapijt

en vloeren (gelijkvloerse en ondergrondse

M09. akoestisch pleisterwerk

lokalen)
•

Materialen met gekwantificeerde milieuinformatie zullen worden voorgeschreven

•

Materialen uit duurzame ontginning zullen
worden voorgeschreven

•

Gebruik van puingranulaten voor de
ongebonden granulaattoepassingen

M07. akoestisch plafond

M10. gefrijnde hardsteen

•

Geen gebruik van SF6 en HFK

•

Emissie-arme afwerkingsmaterialen

•

Laag-emissieve afwerkingsbehandelingen

•

Gebruik van hout uit duurzame exploitatie

M11. gravel

ONTWERP

27

Gevels
De gevel van de schijf is transparant, en bestaat
uit prefab glazen gevelelementen. Het driedubbel
glas heeft een hoge isolatie waarde en heeft een
low-e coat om het warmtewerend vermogen te
maximaliseren en koellasten te verlagen. Externe
lamellen weren direct zonlicht en brengen daglicht
verder de ruimte binnen. (zie ook fig. 49 pgn. 42)
De gevel van de plint bestaat uit een
aan eenschakeling van geprefabriceerde
gevelelementen van 125 x 960 cm, de hoogte van
de plint. Door de elementen onder verschillende
hoeken te roteren t.o.v. de vloeiende gevellijn is
het mogelijk om met rechte elementen de gevel
elegant te articuleren, en wordt een schaal element
geintroduceerd dichter bij de menselijke maat.
De bovenste helft van dit gevelelement is van
travertine steen. De onderkant van glas. Daar waar
transparantie gewenst is, zoals op de verdieping
in de beleidszone wordt het travertine vervangen
door glas.

28

Tuin

fig. 35

Niettegenstaand er ruimtelijk gelijkenissen zullen
Bomengrid, mengsel van groene
bomen en bloesembomen

zijn tussen de ruimte rond het provinciehuis en
het park, heeft de tuin van het provinciehuis een
meer ‘privatief’ karakter. Mogelijke afsluitbaarheid
en transparant doorzicht staan in functie van

Boomheuvels op lineair grid

controle en sociale veiligheid. Het vormt hiermee
een schakel tussen de naburige tuinen langs de
Koningin Elizabethlei en het groen rond Huize

Verharding

Herbosch.
De verharding is informeel en volgt in hoofdzaak
de circulatierichtingen en articuleert zo het

Kunstwerken

entreegebied. Drop-off voorzieningen voor taxi,
bus en dienstwagens gebeurt aan de straatzijde
zodoende ‘gemotoriseerde’ circulatie tot het
minimum kan beperkt worden en er een maximale

Parkpaden sluiten aan op regionaal
stedelijk weefsel

‘tuinervaring’ ontstaat.
De zonering is bewust vaag gehouden. Een groot
aanbod aan informele plaatsen in de tuin zorgen
voor afwisselende perspectieven. Wisselende

Bestaande bomen worden zo veel als
mogelijk behouden

bomenrijen vormen ruimte voor de positie van de
verzameling kunstwerken. Het vrije karakter van de
tuin biedt flexibiliteit naar toekomstig gebruik.
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De aanwezigheid van de ondergrondse parkeer
garage vormen de aanleiding tot de creatie van
lineaire boomheuvels die voorzien in genoeg
grondvolume en verankering. (fig. 36)

P

fig. 37

P

fig. 36

Bloeiende boomsoorten vullen de botanische
rijkdom van de tuin aan. Het gebouw is zo
gepositioneerd dat de monumentale en waardevolle bomen behouden kunnen blijven. De bomen
die alsnog dienen te verdwijnen zullen worden
verplant binnen de tuin.
Bestaand palet aan bomen

15 x Tilia Europaea ‘Euchlora’

Het rigide karakter van de nieuwe bomen staat in
contrast met de vrije positie van de monumentale
bestaande bomen. Hierdoor onstaat een sterke
eigenheid van de tuin, een karakter dat enkele
keren per jaar versterkt wordt wanneer de
verschillende sierheesters in volle bloei staan.
38 x Prunus Avium ‘Plena’

25 x Magnolia Soulangeana

ONTWERP

30

tuin aan de noord zijde met Pol Bury fontein
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Duurzaamheid
Kiezen voor duurzaam bouwen staat voor een
ontwerphouding waarbij maximaal rekening
gehouden wordt met mens, milieu en economie
(maatschappelijk kader). Het gebruik van
materialen, water en energie wordt hierbij bewust
zo beperkt mogelijk gehouden. Daarenboven is
een gebouw dat voorzien is op flexibele invulling
en niet voortijdig hoeft te worden afgeschreven en
afgebroken wegens wijziging in gebruiksprofiel,
een meerwaarde voor een duurzame toekomst.
Een strategie is het afstemmen van de functionele
levensduur op de technische levensduur van
materialen en componenten, waarbij het gebouw
zich leent tot demontage en herbruik. Deze nota
beschrijft op welke wijze het begrip “duurzaam
bouwen” zo doorgedreven mogelijk is te vertaald
naar het ontwerp voor het nieuw Provinciehuis.
De nota is als volgt opgebouwd:
•

In eerste instantie wordt een globaal beeld
geschetst van de algemene visie op duurzaam
bouwen, en van wijzigende inzichten in deze
visie.

•

Aangezien comfort een belangrijk uitgangspunt
en toetssteen is binnen duurzaamheid, wordt
hier vervolgens uitgebreid aandacht aan
geschonken.

•

De concrete maatregelen die voor het
voorliggende wedstrijdontwerp werden
weerhouden en geïntegreerd, worden
toegelicht.

•

Dit alles vertaalt zich uiteraard (o.a.) in een
voorstel voor de technische uitrusting van
het gebouw. De belangrijkste onderdelen
van het voorgestelde programma technische
installaties worden ter verduidelijking beknopt
samengevat.

•

Verder wordt kort toegelicht (als verduidelijking
bij de E-peil berekening) op welke wijze de
beoogde ambitie van E40 wordt gerealiseerd in
het voorliggend ontwerp.

•

Tenslotte wordt ook een korte toelichting
gegeven bij de wijze waarop al deze
maatregelen en concepten zich vertalen in een
4-sterren beoordeling volgens de publicatie
‘Waardering van kantoorgebouwen’ van de
Vlaamse Overheid.
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Duurzaamheid
Leiderschap

betekent grondig nadenken over verschillende

‘ Waardering van kantoorgebouwen’

Gedreven door voortzettende klimaatverandering,

parameters. Deze dienen daarenboven perfect op

In de projectdefinitie wordt een beoordeling

en toenemende schaarste van fossiele brand-

elkaar afgestemd te worden om een zo energie-

gevraagd op basis van de publicatie ‘Waardering

stoffen en andere materialen zal een overheids-

efficiënt mogelijk gebouw te kunnen realiseren,

van kantoorgebouwen’ van de Vlaamse overheid.

gebouw moeten voldoen aan de hoogste standaard

zonder toegevingen te doen op het verwachte

In dit document worden, als bij BREEAM, criteria

op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen uit

comfortniveau. Niet enkel energie-efficiëntie is

in verschillende categorieën geëvalueerd. Ten

moreel oogpunt maar voornamelijk omdat een

belangrijk, ook comfort, functionaliteit, esthetica,

opzichte van BREEAM is deze methode een

dergelijke attitude een voorbeeldfunctie vervult.

impact op de omgeving en investeringskosten zijn

meer kwalitatieve dan kwantitatieve duurzaam-

Leiderschap toont aan dat gebouwen enerzijds

belangrijke duurzame parameters.

heidsmeter, die zich focust op volgende

één van de voornaamste energieverbruikers zijn,

categorieën:

maar tegelijk als belangrijkste potentiële oplossing

BREEAM

kunnen worden beschouwd.

Om echt gefundeerde duurzame keuzes te maken,

•

Comfort, met als aandachtspunten

is het belangrijk dat dit op een zo objectief

toegankelijkheid, thermisch comfort,

Het duurzaamheids-niveau van een gebouw

mogelijke wijze gebeurt. We baseren ons hierbij

akoestisch comfort, visueel comfort en

omvat meer dan haar energieverbruik en wordt

intrinsiek en impliciet op de BREEAM methode.

beoordeeld volgens een Green Buildingmethodiek.

BREEAM (Building Research Establishment

•

Energieverbruik

Er bestaat een verscheidenheid aan meetmethodes:

Environmental Assessment Method) werd

•

Milieu en duurzaamheid, met aandacht voor

BREEAM, LEED, HQE, Valideo. Ook de publicatie

ontwikkeld door het gerenommeerde Britse

transportmogelijkheden, watergebruik, en

‘Waardering van Kantoorgebouwen’ brengt een

BRE vanaf 1990 voor de kantoormarkt in Groot-

materiaalgebruik.

ruim aantal criteria in rekening voor beoordeling.

Brittannië. Intussen is deze methode uitgebreid

luchtkwaliteit

voor ziekenhuizen, retail, industrie, scholen,

Verderop in deze nota wordt aangegeven op

Op basis van de Europese Directieve voor energie-

healthcare etc. Aan de hand van verschillende

welke wijze de beoogde 4 sterren ambitie voor het

prestatie van gebouwen werd in 2006 een EPB-

criteria, verdeeld over 9 categorieën, wordt op

voorliggende ontwerp wordt bereikt.

berekeningsmethode ingevoerd. Inmiddels zijn de

objectieve wijze de duurzaamheid van een gebouw

bouwactoren in België hiermee vertrouwd en wordt

geëvalueerd. Voor elk van deze criteria wordt

een verstrengingspad voor de EPB-eisen voorzien.

afgetoetst in welke mate het gebouw beter scoort

Ook de Europese Directieve 2010/31/UE (dd. 19 mei

dan de wettelijke regelgeving en de standaard

2010) voorziet in het licht van bovengenoemde

marktprestaties. Op basis hiervan krijgt het gebouw

doelstellingen de noodzaak tot een aanscherping

uiteindelijk een classificatie variërend van ‘pass’

van de verwachtingen. Hiertoe is opgenomen dat

tot ‘outstanding’, wat toelaat om het op gebied van

vanaf 2020 alle nieuw te bouwen gebouwen bijna-

duurzaamheid objectief te vergelijken met andere

nul energie dienen te zijn.

gebouwen.

Duurzaam bouwen staat voor een holistische

Ons team bevat één van de eerste Belgische

manier van bouwen waarbij maximaal rekening

ingenieursbureaus erkend als BREEAM

Bijna 0-energie gebouw

gehouden wordt met mens, milieu en economie

International Assessor. Dit betekent niet alleen dat

Wat brengt de toekomst als het aankomt op het

(maatschappelijk kader). Gebaseerd op de “Trias

wij het project kunnen beoordelen en quoteren

globaal E-peil van een kantoorgebouw?

Energetica”, zoals vastgelegd door de Europese

volgens de BREEAM International methode,

Commissie wordt binnen dit team steeds uitgegaan

maar ook dat wij in de loop van het bouwtraject

In 2010 geldt de algemene eis van maximum

van de volgende principes:

objectieve duurzame keuzes kunnen voorleggen.

E100 voor zowel woningen, scholen en

fig. 39

kantoorgebouwen. Voor 2012 wordt er
•
•
•

Beperken van behoefte (materialen, energie en

reedsgestreefd naar een maximum E-peil van E70

water)

en deze eis verstrengt nog naar E60 in het jaar

Kiezen voor hernieuwbare bronnen (materialen

2014. Trekken we deze trend door naar 2020, zien

en energie)

we dat de ambitie verschuift naar (bijna) nul-

Verstandig gebruik van eindige voorraden van

energieverbruik voor alle gebouwen. Het is dan

energie en water, grondstoffen en materialen
Deze principes integreren in een gebouwconcept

ook zinvol om bij het optrekken van een nieuw
fig. 38

kantoorgebouw, doorgedreven na te denken op
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welke wijze er zo energiezuinig en duurzaam

Binnenluchtkwaliteit

Zomercomfort

mogelijk kan gebouwd worden, teneinde een

Een goede binnenluchtkwaliteit is essentieel

Voor de beoordeling van het thermisch

marktconform gebouw te realiseren dat inspeelt op

voor een comfortabel binnenklimaat.

zomercomfort gaan we uit van de ATG-methode

deze evolutie. Het huidig ontwerp speelt hier reeds

Voor utiliteitsgebouwen legt EN 13779 4

(Adaptieve TemperatuurGrenswaarden), zoals

zoveel mogelijk op in.

binnenlucht¬kwaliteits¬klassen vast, waarvan IDA

vastgelegd in ISSO publicatie 74. Deze methode

1 (de hoogste kwaliteit) tot IDA 3 (basiskwaliteit)

vult de methode van Fanger aan met adaptieve

Whole System Engineering

in Vlaanderen toegelaten worden. Hogere

componenten. Er wordt een onderscheid gemaakt

Dit team is overtuigd dat het toepassen van energie

binnenluchtkwaliteiten vergen hogere verse

tussen gebouwen met een hoge mate van

besparende concepten niet enkel een zaak is van

luchtdebieten: een overstap van IDA 3 naar IDA

gebruikersinvloed, en gebouwen met een beperkte

de technische uitrusting in het gebouw, maar een

1 komt ongeveer overeen met een verdubbeling

mate van gebruikersinvloed. Het onderscheid

totale conceptaanpak vereist. Deze totaalaanpak

van het verse luchtdebiet. De impact van de

tussen beide is gebaseerd op drie gedragsmatige

impliceert diverse soorten energiebesparende

keuze van de binnenluchtkwaliteitsklasse op het

adaptatiemogelijkheden: temperatuurregeling,

maatregelen in elke fase van het project. Dit

energieverbruik is dan ook relatief groot. Een

te openen ramen en kledingaanpassing. De

team wenst tijdens het volledige ontwerpproces,

verstrenging van de binnenluchtkwaliteitseisen

prestatieklassen voor thermische behaaglijkheid

deze holistische aanpak te ondersteunen en te

betekent daarom een verhoogde aandacht voor de

zijn in de tabel aangegeven. (fig. 40)

benadrukken, en verleent dan ook proactief zijn

prestaties van energierecuperatiesystemen op het

medewerking aan dergelijke totaalaanpak, vanuit

ventilatieluchtdebiet.

zijn expertise en knowhow.
In gebouwen waar de mens de belangrijkste bron

Gebouwprestatie

Klasse B

Klasse C

Klasse D

zeer goed

goed

redelijk

minder goed

% ontevreden

< 6%

<10%

<15%

<15%

PMV-indicatie

PMV=0.5

PMV=0.5

PMV = 0.5

overschreden

overschreden

overschreden

tijdens maximaal

tijdens maximaal

tijdens maximaal

We zijn overtuigd dat we een stap verder moeten

van verontreiniging is, wordt in veel gevallen de

gaan en ontwerpen vanuit een “Whole System

CO2-concentratie gehanteerd als een aanduiding

indicatie gewogen

voor de binnenluchtkwaliteit:

overschrijdingsuren

Approach”, waarbij we een holistische benadering

Klasse A

2% van de gebruikstijd 5% van de gebruikstijd 10% van de gebruikstijd
< 100

100-150

150-200

>200

temperatuur

hanteren van alle mogelijk ontwerpparameters om

fig. 40

te komen tot een zo goed mogelijke consensus.

•

IDA 1: < 400 ppm CO2 boven het buitenniveau

Gebruikersgedrag

Een intense, multidisciplinaire samenwerking leidt

•

IDA 2: 400-600 ppm CO2 boven het

Interne warmtewinsten hebben in kantoor

buitenniveau

gebouwen een uiterst belangrijke invloed op de

IDA 3: 600-1000 ppm CO2 boven het

haalbaarheid van de toepassing van passieve

buitenniveau

klimaattechnieken. Het is daarom essentieel bij

IDA 4: > 1000 ppm CO2 boven het buitenniveau

het begin van het ontwerp duidelijke afspraken te

tot onverwacht interessante resultaten.
•
Comfort Als Primaire Toetssteen
De klimaatcondities omwille van het gebruik van de

•

ruimte primeren op energiezuinigheid: het streven
naar een laag energieverbruik mag niet ten koste

maken rond de ontwerpbezetting van lokalen, en
Het buitenniveau bedraagt ongeveer 400 ppm.

gaan van het gebruikerscomfort. Het comfort moet

rond opgestelde (kantoor)apparatuur. In de tabellen
2 en 3 wordt een aanzet tot een typologische

bij de start van het ontwerpproces daarom strikt

Daglichttoetreding

benadering gegeven. Om de functionele

vastgelegd worden in een programma van eisen,

Daglichttoetreding zorgt voor een aangenaam

duurzaamheid van het gebouw niet in gevaar te

en het moet tijdens het ontwerpproces voortdurend

contact met buiten, een levendige en variabele

brengen, moeten de interne warmtewinsten niet

als toetssteen gebruikt worden. In het programma

omgeving, en een daling van het energieverbruik

vastgelegd worden voor de eerste gebruiker,

van eisen, en in de publicatie ‘Waardering van

voor kunstverlichting. Bij beeldschermwerk

maar wel voor een met voldoende zekerheid

kantoorgebouwen’, wordt reeds een duidelijke

moeten verblinding en hinderlijke reflecties echter

overzienbare gebruiksperiode van het gebouw.

aanzet gegeven voor het te verwachten comfort. Bij

absoluut worden voorkomen. Energetisch optimale

aanvang van het finale ontwerpproces dient echter

benutting van daglichttoetreding veronderstelt

met de gebruikers van het gebouw nog meer in

maximale kunstlichtdimming in de gevelzones: op

detail afgestemd welk comfortniveau juist wordt

bewolkte dagen met een opgetrokken zonne- en

beoogd. We geven hieronder als eerste aanzet

lichtwering, op zonnige dagen ook met gesloten

een beknopt overzicht van de comfortaspecten

zonnewering. In kantoren is het daarom zinvol

met een belangrijke impact op energieverbruik:

een minimale gemiddelde daglichtfactor in het

binnenluchtkwaliteit, daglichttoetreding, zomer

programma van eisen op te nemen.

Type
Densiteit

rekenwaarde

rekenwaarde

rekenwaarde

(m²/persoon)

(m²/persoon)

(m²/persoon)

zeer hoog

hoog

laag

Landschapskantoor

8

10

15

Individueel kantoor

12

15

20

Vergaderruimte

2.5

3

4

fig. 41

comfort en regel¬mogelijkheden.
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Drie dubbel glas
Type lokaal

rekenwaarde
(W/m²)

lokalen met beperkte uitrustingsgraad
(grote vergaderruimten, kantoren met lage bezetting)

10

Warmtepomp &
Warmtewiel

lokalen met gemiddelde uitrustingsgraad
(individuele en landschapskantoren met hoge bezetting,
kleine vergaderruimten)

20

lokalen met hoge uitrustingsgraad
(pc-lokaal, call-center)

40

Betonkernactivering

lokalen met specifieke uitrusting
(serverlokalen, patchpanel-lokalen)

Ventilatie
via plenum

lokaalafhankelijk

fig. 42

Regelmogelijkheden
Regelmogelijkheden spelen een belangrijke rol in
het oordeel van gebruikers over het binnenklimaat.

Zuid

Noord

Amorfe PV-cellen

Het is daarom zinvol lokale regelmogelijkheden
voorzien
•

Boorgat Energie Opslag

openen van ramen in de buitengevel,
met mogelijkheden tot het vastzetten om
tochtklachten te vermijden;

•

individuele bediening van daglicht
toetredingsregeling, bv met lamellen met
instelbare hellingshoek;

•

beperkte grootte van de regelzones van
warmte- en koudeafgiftesystemen, voor
zover combineerbaar met het voorgestelde
klimatisatieconcept;

•

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, tijdschakeling,
bij voorkeur aangevuld met aanwezigheidssturing
van klimaat- en verlichtingssystemen zijn
elementen die in het geval van intermitterend
gebruik zonder comfortvermindering belangrijke
energiebesparingen kunnen opleveren.
Duurzaamheidsmaatregelen Procinciehuis
Gebaseerd op de ordening volgens de Trias
Energetica, wordt hieronder aangegeven welke
concrete maatregelen geïntegreerd werden in

fig. 43

Beperken transmissieverlies en zonnewarmtewinst

transparantie nagestreefd, wat leidt tot relatief

Allereerst dient aandacht besteed te worden aan de

grote glasoppervlaktes. Potentiële negatieve

gebouwschil, om de transmissieverliezen (winter)

gevolgen werden ondervangen door het toepassen

en zonnewarmtewinsten (zomer) te minimaliseren.

van uitstekende lamellen en een performante

Het gebouw is binnen de gewenste architecturale

zonwerende beglazing, om zodoendede koellasten

uitstraling, zo compact mogelijk gehouden om te

te beperken. De keuze van glas bepaalt in

grote warmteverliesoppervlakten te vermijden. Een

belangrijke mate de warmteverliezen in de winter

hoge compactheid heeft uiteraard een gunstige

en de externe koellasten in de zomer.

invloed op het energieverbruik van het gebouw.

In het ontwerp werddrievoudig glasvoorzien
(U-waarde maximaal 0,7 W/m²K) om warmte

Het gebruik van glasgevels dient oordeelkundig

verliezen en koudestraling zo laag mogelijk te

toegepast te worden. Grote glasoppervlakken

houden. Tegelijkertijd dient dit glas een lage ZTA

zorgen enerzijds voor een grote daglichttoetreding

(zonnetoetredingsfactor) te bezitten, om zoveel als

(met positief effect op de leef- en werkkwaliteit),

mogelijk zonnewarmtestraling buiten te houden.

maar kunnen tevens aanleiding geven tot risico’s

Ook de U-waarde van het glaskader (raamwerk) en

op oververhitting door zonnewarmtewinsten en tot

de isolatie van de andere buitenwanden (gesloten

zonlichtreflectie op beeldschermen. In het ontwerp

buitengevels, dakoppervlakte, …) dient zo minimaal

werd omwille van het programma een grote

mogelijk te zijn. Simulaties met bouwfysische
software kunnen in een later stadium bijdragen tot

huidig wedstrijdontwerp om te voldoen aan de

het maken en verfijnen van gefundeerde keuzes.

vooropgestelde ambities naar E-peil en globale
duurzaamheid. Uiteraard zijn ook andere keuzes

Beperken ventilatieverliezen

en maatregelen mogelijk bij verdere uitwerking

Ventilatieverliezen (infiltratieverliezen) leiden

van het project, na overleg met de bouwheer en

tot een hoger energiegebruik voor verwarming.

gebruikers. Deze worden indicatief vermeld.

De luchtdoorlatendheid van de gebouwschil
dient geminimaliseerd. Dit veronderstelt een
fig. 44

goede bouwfysische detaillering en een perfecte
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afwerking tijdens uitvoering. In huidig ontwerp

zo groot mogelijk aandeel te produceren van

irrigatie, …). Het hemelwater, opgevangen op het

wordt hiernaar gestreefd. Een blowerdoortest

de totale warmte – en koudevraag, dit met als

dak, wordt verzameld in regenwatertanks. Een

zal bij uitvoering aantonen dat de beoogde

randvoorwaarde dat het systeem over de jaren

pompsysteem zal instaan voor de distributie van

luchtdichtheid ook effectief gerealiseerd wordt.

heen in evenwicht dient te blijven.

het regenwater naar de WC’s en eventuele andere

In huidig wedstrijdconcept wordt ervan

verbruikers (dienstkraan). Op deze wijze kan tot 50

Beperken waterverbruik

uitgegaan dat het BEO-veld en de warmtepomp

% bespaard worden op het stadswaterverbruik.

Het waterverbruik zal worden gereduceerd door het

gedimensioneerd worden op ca. 30 % van het

gebruik van WC’s met spaartoetsen en waterloze

koelvermogen, waardoor gedurende ongeveer 80

Andere mogelijkheden

urinoirs, die slechts het strikt noodzakelijke

% van het koelseizoen geen bijkomende actieve

Behalve (en als eventueel alternatief voor) de

waterdebiet verbruiken.

koeling noodzakelijk is. Er worden een 100-tal

hierboven voorgestelde, en in het ontwerp

putten van c. 100 m diep voorzien.

geïntegreerde, toepassingen, kunnen uiteraard nog

Kiezen voor duurzame bronnen

andere duurzame bronnen aangewend worden.

Bovenstaande maatregelen realiseren

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven. Deze

een belangrijke reductie van het primair

alternatieven zijn op vandaag niet opgenomen in

energieverbruik en het waterverbruik. Er wordt

huidig wedstrijdontwerp. Dat betekent echter niet

gestreefd om een gedeelte van de resterende

dat ze, na verdere afstemming met de gebruikers

energiebehoefte en het waterverbruik maximaal in

in een later stadium, niet alsnog in aanmerking

te vullen door duurzame bronnen.

kunnen komen.

Boorgat Energie Opslag (BEO)

Bodem: grond-lucht warmtewisselaars

Boorgat Energie Opslag (in combinatie met een

Grond lucht warmtewisselaars vormen een

warmtepomp) wordt in huidig concept voorgesteld

fig. 45

als basis koude- en warmteproductie. Dit is dit een

interessante mogelijkheid tot het duurzaam
voorkoelen (zomer) en voorverwarmen

voor de hand liggende keuze, gezien de combinatie

Zon: PV

(winter) van de ventilatielucht. Hierbij worden

met betonkernactivering (zie verder) als een

Uiteraard werd de integratie van photo-voltaïsche

cilindervormige kunststofbuizen in volle grond

hoge temperatuurs koeling en lage temperatuurs

cellen (PV) onderzocht. Met behulp van een PV-

geplaatst. De benodigde verse lucht wordt

verwarming afgifte systeem.

systeem kan zonne-energie worden omgezet in

door deze kunststofbuizen aangezogen. Door

elektriciteit. Op een horizontaal (dak)vlak valt in

warmte-uitwisseling met de volle grond wordt

Boorgat Energie Opslag of BEO is een systeem

België jaarlijks per m² globaal 1.000 kWh zonne-

de ventilatielucht voorgekoeld (zomer) of

waarbij een gesloten circuit wordt voorzien

energie, op een naar het zuiden gericht vlak nog

voorverwarmd (winter).

van verticale kunststof buizen in boorputten.

meer. Het huidige rendement van een PV systeem

In dit circuit wordt energie uitgewisseld

is zodanig dat elke m² zonnepaneel jaarlijks

Zon: zonneboiler

met de bodem, waardoor in niet-extreme

zo´n 110 kWh aan elektriciteit oplevert. In huidig

Indien er een voldoende afname van sanitair

zomercondities kan gekoeld worden zonder

ontwerp werden amorfe PV-cellen voorzien op de

warm water in het gebouw is, is de installatie van

bijkomend energieverbruik, en in de winter de

zuidgerichte daken van de plint van het gebouw.

zonneboilers aan te raden. Voor kantoorgebouwen

opgeslagen warmte kan herbruikt worden als basis

Deze PV-systemen zijn in principe netgekoppeld.

is de afname van sanitair warm water in de regel

verwarming. Op dit systeem kan een warmtepomp

Dit houdt in dat het teveel aan opgewekte

echter te beperkt om dit soort installaties echt

aangesloten worden om te voorzien in de (basis)

elektriciteit uit het PV systeem aan het openbare

rendabel toe te passen.

warmteproductie.

elektriciteitsnet geleverd wordt (met een
terugbetaling tot gevolg). Er vindt dus geen

Gebruik eindige voorraden energie en water

Idealiter werkt een BEO-veld als koude- en

energieopslag in accu´s voor eigen gebruik buiten

Na het beperken van het energieverbruik en

warmteproductie, in combinatie met een

de zonne-uren plaats.

de opwekking van energie door alternatieve

afgiftesysteem geschikt voor lage(re) temperatuurs

energiebronnen, blijft er nog steeds een stuk

verwarming en hoge(re) temperatuurs koeling. Zie

Recuperatie regenwater

primaire energie over dat moet opgewekt worden

verder in deze nota.

Het stadswaterverbruik van dit gebouw kan in

met klassieke energiebronnen. Door ook hier de

Verdere detailanalyse moet uitwijzen welke

grote mate worden gereduceerd door het gebruik

meest geëvolueerde en energiezuinige technieken

ideale dimensionering voor een BEO-veld kan

van regenwater voor toepassingen zoals WC en

te kiezen, worden de fossiele brandstoffen optimaal

worden voorgesteld, om voor het gebouw een

eventuele besproeiing van het groen (dienstkranen,

benut.
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Ruimteverwarming

Warmteproductie

Koeling

De keuze van het ruimteverwarmingssysteem

In basis vermelden we als mogelijke

Door toepassen van passieve technieken

hangt samen met de keuze van de eindeenheden.

warmtebronnen vooral de toepassing van

(zonwering, keuze, hoeveelheid en oriëntatie glas,

Er wordt in ieder geval gekozen voor een lage

eenwarmtepomp en condensatieketels.

isolatie, ...) worden de externe koellasten reeds

temperatuur verwarmingssysteem.

maximaal beperkt. De interne koellasten kunnen

Voor het gebouw wordt geopteerd om

Warmtepomp

ook beperkt worden, bijvoorbeeld door bij aankoop

betonkernactivering toe te passen, aangevuld met

Bij toepassing van een warmtepomp kan op

rekening te houden met de energieprestatie van

een aantal vloerconvectoren. De verwarmings

verschillende manieren warmte uit de omgeving

kantoorapparatuur. Een aanzienlijk deel van de

batterijen van de lucht groepen worden

worden onttrokken, zoals hierna samengevat:

resulterende koelbehoefte kan duurzaam ingevuld

gedimensioneerd op laag temperatuurregime (45-

worden, bijvoorbeeld via de beschikbare koude in

35°C).

het BEO-veld, via de freecooling met de ventilatieBron

installatie of desgevallendvia grond-luchtwisselaars

Verbruiker

Bij betonkernactivering worden kunststof

(zie hoger in deze tekst). Duurzame technieken

leidingen ingestort in de structurele vloerplaten

1

Lucht

Lucht

2

Water

Lucht

3

Lucht

Water

laten toe om een topkoeling te realiseren.

van het gebouw. Hierdoor wordt de thermische
massa gebruikt en geactiveerd om het gebouw

Slechts indien de combinatie van interne
en externe koellasten te hoog zou worden

in basis te koelen en te verwarmen. Doordat

om het gewenste zomercomfort duurzaam

betonkernactivering op straling werkt, wordt

te realiseren, zullen in piekperiodes

een hoog comfortniveau gegarandeerd. De

bijkomendklassieke koeltechnieken toegepast

zelfregelende werking van betonkernactivering,

4

Water

worden (ijswatermachines). Door te kiezen voor

Water

in combinatie met de hoge temperaturen voor

fig. 47

koeling en de lage temperaturen voor verwarming,

afgiftesystemen met hogere temperatuursregimes
(>10°C) zoals betonkernactivering wordt een

zorgt er bovendien voor dat dit op energiezuinige

Voor het Provinciehuis wordt de water-water

hoog opwekkingsrendement van de koelmachine

wijze gebeurt. Betonkernactivering geschiedt met

warmtepomp voorgesteld. Hierbij kan de

gerealiseerd.

CV-water op relatief lage temperatuur wat aan de

warmte die in de bodem aanwezig is (via een

warmteproductiezijde zowel de mogelijkheid biedt

warmtewisselaar aangesloten op het BEO-veld) aan

Ventilatie

voor gebruik van een warmtepomp, het gebruik

de verdamper van de warmtepomp aangeboden

Het gebouw wordt wat betreft ventilatie ontworpen

van condenserende ketels als toepassingen van

worden. Deze lagetemperatuurwarmte wordt door

in overeenstemming met de ventilatie-eisen in de

WKK.

de compressor van de warmtepomp opgepompt

energieprestatie- en binnenklimaatregelgeving.

en aan de condensorzijde terug afgegeven. Deze

De eisen van de norm EN 13779 dienen gevolgd,

warmte wordt, net als bij een klassieke CV-

waarbij standaard uitgegaan wordt van IDA-klasse

installatie, aan de verbruikers aangeboden als

2.

CV-water.

Er worden systemen voorgesteld met warmte
terugwinning. Er wordt voorzien in luchtgroepen

fig. 46

Condenserende ketels

met een warmtewiel voor warmte- en

Als aanvulling stellen we de toepassing van

vochtterugwinning. De luchtgroepen worden

gasgestookte condenserende ketel(s) voor. De

bij voorkeur uitgerust met een CO2-sensor en

condensatietechniek bestaat hierin dat ook nog de

mengsectie. Het minimum verse luchtdebiet

resterende nuttige warmte in de rookgassen van de

wordt bepaald door de CO2-meting, het

ketels gebruikt wordt voor verwarmingsdoeleinden.

maximum verse luchtdebiet wordt bepaald

Op deze wijze kunnen condenserende ketels een

door de enthalpieregeling. Door inblaas

rendement halen tot 108% (gebaseerd op de

van koelere buitenlucht kan een topkoeling

onderste verbrandingswaarde).

worden gerealiseerd. Door het toepassen

Door daarenboven de eindtoestellen (radiatoren,

van warmtewielen met ook een belangrijke

verwarmingsbatterijen, ...) op een laag

vochtrecuperatie, kan in grote mate vermeden

temperatuurregime (vb. 60-40°C) te dimensioneren

worden om energieverslindende bevochtiging op

wordt een optimaal rendement van de

de ventilatielucht toe te passen.

condenserende ketels gerealiseerd.
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Verlichting

Een EPB-doorrrekening is als bijlage bijgevoegd bij

Resultaten

Om het aandeel van kunstverlichting in het totaal

huidig dossier. Hieronder wordt kort beschreven

Na doorrekening met huidige EPB-software bij

verbruik van het gebouw te beperken, dient zoveel

op welke wijze de doelstelling van E40 gerealiseerd

bovenstaande veronderstellingen ontstaat een

mogelijk gebruik gemaakt van het aanwezige dag

wordt.

globaal isolatiepeil K24 en een globaal E-peil van

licht. Een ideale hoeveelheid daglichttoetreding

E34.

dient bepaald te worden om een zo laag mogelijk

Aannames / randvoorwaarden

energiegebruik voor de kunstverlichting te

Bouwkundig

Deze lage waardes voor K- en E-peil weerspiegelen

realiseren, zonder dat dit mag leiden tot problemen

•

-beglazing: Ug = 0,7 W/m²K - ZTA = 0,38

het hoge ambitieniveau van de opdrachtgever, en

met het visueel comfort in de ruimte.

•

de uitstekende luifels op de gevel zorgen voor

de geïntegreerde en doorgedreven wijze waarop dit

bijkomende vaste zonwering

team duurzame en energiezuinige ontwerpkeuzes

Naast de toepassing van het aanwezige daglicht

•

thermisch onderbroken raamprofielen - Uf =

heeft gemaakt. Bovendien laat het nastereven van

1,75 W/m²K

een lager E-peil dan 40, ook de nodige marges en

luchtdichtheid: n50-waarde van 1,5 h-1.

ontwerpvrijheden toe.

dat samengaat met de conditionering van het
binnenklimaat, vormt de kunstverlichting een

•

belangrijke installatie, die wordt ontworpen van-

Luchtdichtheid van het gebouw wordt

uit een taakgericht, energetisch én esthetisch
standpunt.Voor de algemene verlichting

•

worden maximaal fluorescentietoestellen met

aangetoond via een blowerdoortest.

Duurzaamheid volgens ‘Waardering van

Bouwknopen: er werd geopteerd voor

Kantoorgebouwen’

berekeningsmethode B.

Een doorrekening op basis van de publicatie

hoogrendementsreflectoren en elektronische

‘Waardering van kantoorgebouwen’ van de

voorschakelapparatuur toegepast. Een maximaal

Ventilatie

Vlaamse overheid is toegevoegd als bijlage aan

specifiek vermogen van 2 W/m²/100 lux wordt

•

ventilatiedebiet: luchtkwaliteit IDA2

huidig dossier. Hieronder worden de belangrijkste

aangehouden. Er wordt aandacht besteed aan

•

-ventilatiesysteem: systeem D (mechanisch)

aandachtspunten en elementen uit deze aanstiplijst

met warmteterugwinning via warmtewiel

kort becommentarieerd.

de opsplitsing van de verlichtingscircuits opdat
onnodige verlichting wordt vermeden.

•

We stellen maximaal het gebruik van daglicht

beperkte bevochtiging in aanvulling op
de vochtrecuperatie via het warmtewiel

Eisen Zonder Score

(gasgestookt)

Aan de betreffende eisen wordt voldaan met

regeling en aanwezigheidsdetectie voor in de

voorliggend ontwerp.

kantoren en vergaderlokalen. Bij voldoende

Verlichting

daglicht en bij afwezigheid wordt door lichtcontrole

•

armaturen met grote lichtopbrengst

GROEP 1: LEEFBAARHEID EN WELZIJN

onnodige verlichting vermeden en aldus een

•

gemiddeld verlichtingsvermogen: 10 W/m²

Onder ‘leefbaarheid en welzijn’ worden een aantal

belangrijke energiebesparing gerealiseerd.

•

daglichtsturing per armatuur en

eisen (met score) gegroepeerd die te maken

aanwezigheidsdetectie naar dimstand

hebben met het globaal comfort van de gebruikers

Toiletten, bergingen en andere niet-continu bezette
ruimtes worden voorzien van bewegingsdetectie.

in het gebouw. Eerder in deze nota werd reeds

LED’s worden maximaal toegepast als indicatie

Verwarming

toegelicht dat comfort voor het ontwerpteam een

verlichting. De mogelijkheid tot gebruik of

•

warmteproductie in basis met warmtepomp

fundamenteel uitgangspunt is bij het nemen van

inschakeling van LED-verlichting als alternatief

met als bronsysteem een BEO-veld

ontwerpbeslissingen. Het is dan ook logisch dat de

voor fluorescentieverlichting zal op het gepaste

(aandeel warmtepomp ca. 25 % van de

betreffende comforteisen grotendeels gerealiseerd

verwarmingsbehoefte)

worden met het voorliggende ontwerp.

moment tijdens de ontwerpfase worden
geëvalueerd.

•

warmteafgifte: oppervlakteverwarming
(betonkernactivering)

Toegankelijkheid
- In het ontwerp werd maximale aandacht

E-peil ambitie
De projectdefinitie legt een E-peil van maximaal

Koeling

besteed aan de toegankelijkheid voor personen

E40 op. Deze ambitieuze doelstelling is

•

koudeproductie in basis met BEO-veld

met beperkingen. Bij evaluatie door een

aangevuld met compressiekoelmachine

toegankelijkheisbureau worden geen knelpunten

gerechtvaardigd, gezien de wijzigende evoluties
in de regelgeving. Door de lat hoog te leggen,

verwacht.

wordt beoogd om een marktconform gebouw te

Amorfe PV-cellen op de zuidgerichte platte daken

realiseren dat inspeelt op deze evolutie, waardoor

van gelijkvloers / mezzanine voor productie van

Thermisch comfort

het tijdens zijn gehele levensduur conform blijft

een deel van de eigen elektriciteitsbehoefte: ca. 99

- Een centrale regeling voor warmte- en

aan de eisen voor een hedendaags kantoorgebouw.

kWp geïnstalleerd.

koudeproductie, aangevuld met decentrale
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regeling, wordt voorzien.

zal het ontwerpteam zich laten ondersteunen door

GROEP 3: MILIEU EN DUURZAAMHEID

- Het voorliggend concept met betonkernactivering

een akoestisch expert, die ook de overeenkomstige

Een aantal andere duurzaamheidsaspecten worden

als basis afgiftesysteem voor koeling en

criteria heeft beoordeeld in de aanstiplijst.

gegroepeerd onder deze 3e groep.

verwarming, heeft een aantal inherente
comfortvoordelen:
•

•

•

Visueel comfort:

Mobiliteit, ligging:

Betonkernactivering werkt op straling,

- Bij het ontwerp van de verlichting wordt

- De score voor deze onderdelen wordt uiteraard

waardoor tocht problemen of akoestische

uiteraard rekening gehouden met de verschillende

bepaald en vastgelegd door de locatie waarop

overlast vermeden worden.

eisen uit de EN12464. Door het toepassen van

het ontwerp dient gerealiseerd, en wordt dus niet

Het systeem is zelfregelend en realiseert

efficiënte kantoorverlichting worden de gevraagde

beïnvloed door verdere ontwerpbeslissingen.

op die manier automatisch een behaaglijke

verlichtingssterktes behaald, met een grote

binnentemperatuur.

uniformiteit en een goede UGR-waarde.

Het te realiseren binnencomfort kan aan de

Voorzieningen:
- Maximale voorzieningen worden genomen in

hand van dynamische simulaties aangetoond

- In basis wordt een automatische sturing op basis

worden. Simulaties voor andere vergelijkbare

van daglicht en aanwezigheidsdetectie voorzien.

kantoorprojecten tonen aan dat de hoogste

Door toepassing van een verlichtingssturing op

Levensduur:

comfortklasse gehaald worden, en dit op een

basis van een bussysteem (KNX of gelijkwaardig)

- Er wordt uiterste aandacht besteed aan

uiterst energiezuinige wijze.

is een handmatige bediening per beperkt aantal

functionaliteit en flexibiliteit van het gebouw, om

gebruikers eenvoudig programmeerbaar, en

de levensduur te maximaliseren.

- Een hoog comfortniveau, met maximale naleving

bovendien ook nog flexibel aanpasbaar in functie

van de gevraagde ruimtetemperaturen in zomer- en

van wijzigende behoeftes en indeling van lokalen.

wintercondities, zal gerealiseerd worden.

huidig ontwerp.

Watergebruik:
- Gezien de architecturale vorm van het gebouw is

- Door de uitgebreide transparantie van de gevel

een groendak niet aangewezen.

- Een temperatuursregeling per gebruiker, of

is een goede daglichttoetreding, een goede

per beperkte groep van gebruikers, is met een

daglichtfactor en een groot visueel contact naar

- Er wordt wel maximaal ingezet op

systeem van betonkernactivering niet aangewezen

buiten gegarandeerd.

regenwaterrecuperatie, met hergebruik voor het

en ook niet gemakkelijk realiseerbaar. Hoewel

spoelen van sanitairen, en op de toepassing van

dit in de methodologie van ‘Waardering van

Luchtkwaliteit en ventilatie:

kantoorgebouwen’ ten koste gaat van enkele

- Mechanische ventilatie wordt voorzien, met een

punten, blijkt in de praktijk in realisaties met

binnenluchtkwaliteit IDA2 als uitgangspunt.

betonkernactivering dat gebruikers dit geensins

waterbesparende sanitaire toestellen.
- Afvalwater en regenwater worden volledig
gescheiden afgevoerd.

als een nadeel ervaren, doch integendeel het

- Een globale sturing van de ventilatie op basis

thermisch comfort als uiterst behaaglijk evalueren.

van CO2-meting, en controle van de relatieve
vochtigheid worden voorzien.

- De luchtsnelheid in de lokalen ligt zeer laag,
doordat ventilatiedebieten door toepassing van

- Voor ruimtes met een grote en potentieel sterk

betonkernactivering kunnen beperkt worden tot de

wisselende bezetting, met andere woorden waar dit

minimale eisen voor hygiënische ventilatie.

economisch verntwoord is, wordt een tijdsregeling
voor de ventilatie voorzien.

- Door het beperkte temperatuursverschil
tussen enerzijds de betonplaat en anderzijds de

GROEP 2: ENERGIE

omringende werkruimtes, wordt de vertikale

In de projectdefinitie wordt een ambitieus E-peil

temperatuursgradiënt beperkt.

van maximaal E40 vooropgesteld. Eerder in deze
nota werd toegelicht met welke maatregelen

Akoestisch comfort en trillingscomfort:

dit E-peil gerealiseerd wordt. Hierdoor wordt

- Ruimteakoestiek is een aandachtspunt bij het

automatisch voldaan aan de criteria van deze groep

toepassen van betonkernactivering. Mits de nodige

in de pulicatie ‘Waardring van kantoorgebouwen’.

akoestische maatregelen kan echter een zeer goed
akoestisch comfort gerealiseerd worden. Hiervoor
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Stabiliteit
Het ontwerpen van duurzame gebouwen heeft
op structureel niveau nogal veel te maken met

vloeren in situ beton (30cm)

aanpasbaarheid en flexibiliteit. Het ontwerpen van
structuren met een moduleerbaar grid, aangepast
stalen balken en windverbanden in dakvlak

aan meerdere programma’s is dan ook vaak onze
betrachting. Dit vertaalt zich vaak in het ontwerpen

(wind) stabiliteitskernen

van “balkloze” vloeren rustend op een grid van
kolommen structuur 7.5 x 7.5 m,

kolommen met (grote) overspanningen in minstens

in facade 3.75 m h.o.h.

één van de twee richtingen. Dit kan op een
economische manier adhv bv. geprefabriceerde

gefundeerd op palen

breedvloerplaten verlicht met polystyreen. Dit
principe wordt toegepast voor de vloeren van de

kolommen in facade in staal

toren van het nieuwe Provinciehuis.
In de “organische” volumes aansluitend op de
sokkel van de toren blijven we ons houden aan
een balkloze oplossing, maar dan met ter plaatse
gestorte vloeren die in alle richtingen dragen. Dit
is te wijten aan het minder regelmatige grid en de
soms grotere overspanningen. Het basisgrid loopt
door tot in de ondergrondse verdiepingen. Wat de
grote auditoria betreft, gebruiken we de wanden
als balken om de krachten op het ondergrondse

muren in beton

grid over te brengen. Voor de kelderverdiepingen
wordt geopteerd om met balken en voorgespannen
fig. 48

holle welfsels te werken omdat dit nu eenmaal
het meest economische systeem is dat er bestaat.
Vanuit onze ervaringen in het Antwerpse mogen
we besluiten dat het gebouw op palen, boorpalen,
gefundeerd zal worden.

fig. 49
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Klimaat en Techniek
Voorgesteld programma technieken
De elders beschreven en voorgestelde duurzame
maatregelen leiden in grote lijnen tot volgend
Dak

programma voor de technische installaties.
Uiteraard zal in het verdere ontwerpproces een
verdere verfijning moeten gebeuren, op basis van
overleg met bouwheer en gebruikers:

Mezzanine

HVAC
Warmteproductie:
•

In basis via een warmtepomp, aangesloten op
Boven op auditorium

een BEO-veld
•

Aanvullend condenserende ketels

•

Productie van sanitair warm water via een

Kelder

gasgestookte boiler
Koudeproductie:
•

In basis via het BEO-veld

•

Aanvullend elektromechanische ijswater

fig. 50

machine(s)
Afgiftesysteem voor warmte en koude:

De volldige HVAC-installatie zal uitgebreid

branddetectie, inbraakbeveiliging, …).

•

In basis betonkernactivering, desgevallend

gemonitord en aangestuurd worden via een

Alarmen worden gecentraliseerd op een

aangevuld met vloerconvectoren en/of de

GebouwenBeheerSysteem en uitgebreide

ventilatielucht

(energie-)meters

•

VeiligheidsBeheerSysteem.
•

Voor specifieke ruimtes op niveau 0 en

Bliksembeveiliging volgens de eisen terzake
aan een hoog gebouw.

de mezzanine (auditorium, restaurant, …)

Door het spreiden van de technische lokalen met

zal gezien de grote ventilatiedebieten, in

luchtgroepen over 2 vetrdiepingen (mezzanine

Sanitair en brandbestrijding:

hoofdzaak gebruik gemaakt worden van

en bovenste verdieping van het gebouw),

•

Sanitaire toestellen en toebehoren

de ventilatielucht voor basis koeling en

worden kannallengtes beperkt, en dus ook de

•

Toevoerleidingen (gescheiden stelsel voor

verwarming (via verdringingsventilatie)

overeenkomstige energieverliezen.

brandleidingen en sanitaire toevoerleidingen)
•

Mechanische ventilatie IDA 2, met warmte- en

Elektriciteit

vochtrecuperatie via een warmtewiel. Door het

•

Energiedistributie:

toepassen van verdringingsventilatie via de

- Hoogspanningscabine

verhoogde vloer op de kantoorverdiepingen, wordt

- Noodstroomaggregaat

een optimaal comfort gegarandeerd.

- break installatie

Regenwaterrecuperatie en –distributie (via een
afzonderlijk leidingenstelsel)

•

Afvoerleidingen (gescheiden stelsel voor
regenwater)

•

Brandhaspels, poederblussers, overige
brandblusinrichtingen

Bevochtiging zal enkel toegepast worden indien dit

•

Elektrische borden (ALSB en verdeelborden)

Liften: zie plannen:

nog noodzakelijk is bovenop de vochtrecuperatie

•

Kabels en kabelgoten

•

via het warmtewiel

•

Verlichting, met een uitgebreide sturing
(daglichtsturing, aanwezigheidsdetectie, …) via
een bussysteem (KNX of gelijkwaardig)

Brandbeveiliging:
•

Brandkleppen

•

Specifieke maatregelen noodzakelijk voor
een hoog gebouw: in overdruk zetten van de

•

•

Gestructureerde bekabeling

•

Beveiliging: volgens de wensen terzake in

traphallen, …

de projectdefinitie en het programma van

Rook- en Warmte Afvoerinstallatie voor de

eisen (toegangscontrole, camerabewaking,

Liftbatterij met 4 personenliften voor de
kantoorverdiepingen

•

Specifieke goederenlift ten behoeve van
logistiek.

ondergrondse parking
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Akoestiek
In het project zijn de akoestische uitdagingen

andere zone, deel van het geheel van de sokkel en

•

een voldoende akoestische isolatie tussen

akoestisch toch enigszins afgeschermd. Ook hier

diverse functies, waaronder kantoren,

geven de geluidisolerende wanden en akoestische

vergaderruimten, raadszaal, publieke ruimte,

deruen de nodige privacy aan de gedeputeerden en

foyer,..., voor een perfect gelijktijdig gebruik

hun kabinetten.

het creëren van aangename, rustige publieke

Tenslotte zijn er in de sokkel van het gebouw de

ruimte en ontspanningsruimte zoals de foyer,

meer verweven en deels publieke functies zoals

de circulatie, personeelsrestaurant, door

inkom, expo, bibliotheek en restaurant. Deze

beheersing van de luidheid in deze ruimten;

ruimtelijke en functionele verwevenheid is toch

de goede spraakverstaanbaarheid in de spreek-

gecombineerd met een voldoende akoestische

en vergaderruimten, raadszaal,...

scheiding om ook hier een ongestoord gelijktijdig

het goede akoestische klimaat in de

gebruik mogelijk te maken.

kantoren en in het bijzonder de meer open

In het torengedeelte zijn de kantoorfuncties

kantooromgevingen

ondergebracht.

de beheersing van het installatiegeluid zowel

De vloeropbouw met betonnen draagvloer en

in het gebouw als in de buitenomgeving en

verhoogde kantoorvloer zorgt voor een optimale

de geluidisolatie van de gevel.

basisisolatie van luchtgeluid en contactgeluid

•

•
•

•
•

tussen de verdiepingen. Het niveau van deze
De volgende paragrafen lichten deze aspecten toe
en geven aan hoe het ontwerp hierop de gepaste
antwoorden geeft.

fig. 51
code

overdrachtsweg (horizontaal)

deelisolatie

1

geluidoverdracht door de scheidingswand

R (1)

1.1

geluidoverdracht door het wandvlak

R (1.1)

1.2

geluidoverdracht door de aansluitingen langs de vier randen

R (1.2)

Akoestische isolatie tussen de diverse functies

1.2.1

de aansluiting met de gevel

R (1.2.1)

1.2.2

de aansluiting met de gevel

R (1.2.2)

Het project huisvest een groot aantal lokalen en

1.2.3

de aansluiting met de binnenwand

R (1.2.3)

1.2.4

de aansluiting met de vloer

R (1.2.4)

functies die gelijktijdig in gebruik zijn. Vergaderen,

2

de aansluiting met het plafond

R (2)

kantoorwerk, ontspanning tijdens de middagpauze,

2.1

flankerende geluidoverdracht via omringende constructie delen

R (2.1)

2.2

flankerende geluidoverdracht via de gevel

R (2.2)

circulatie zowel in de publieke als in de private

2.3

flankerende geluidoverdracht via de vloer

R (2.3)

zones: het zijn allemaal activiteiten die gelijktijdig

2.4

flankerende geluidoverdracht via het plafond

R (2.4)

3

omloopgeluid

R (3)

3.1

de leidingenkokers van de ventilatie

R (3.1)

doorgaan en die elkaar niet mogen storen.

4

geluidoverdracht via de elementen van de technische installatie

R (4)

Daarom is de gepaste luchtgeluidisolatie tussen de

4.1

de leidingenkokers van de ventilatie

R (4.1)

4.2

de leidingendoorvoer van de elektrische installatie

R (4.2)

verschillende functies cruciaal. We benadrukken

4.3

de leidingendoorvoer van de verwarming

R (4.3)

het woord gepaste luchtgeluidisolatie: elke functie

fig. 52

heeft nood aan de juiste geluidisolatie, enerzijds

isolatie kan zelfs verschillende organisaties
akoestisch probleemloos scheiden.
Tussen lokalen op eenzelfde verdieping zijn
er, zoals gebruikelijk in kantoorgebouwen,
verschillende overdrachtswegen van geluid,
schematisch samengevat in de onderstaande tabel.
Tussen kantoren of vergaderruimten worden
voor elk van deze overdrachtswegen de nodige
maatregelen genomen, om tot de correcte
geluidsiolatie te komen. De belangrijkste
maatregelen zijn:
- lichte scheidingswanden met een voldoende
geluidisolatie (typisch Rw ≥ 50 dB)
- aansluiting van de wanden op het betonnen

afhankelijk van de privacy die men nastreeft,

grote aandacht besteed: toegang gebeurt steeds

plafond

anderzijds afhankelijk van de luidheid die men

met een sas, met geluidisolerende deuren. Er

- akoestisch barrièreschot in de verhoogde vloer,

verwacht van de naburige functies en activiteiten.

is geen enkele akoestische interferentie met de

onder alle scheidingswanden

In de sokkel van het gebouw bevindt zich

omringende exporuimte en de privacy van de

- correct aansluitdetail van de scheidingswanden

een mix van publieke functies, raadszaal en

vergaderingen is perfect. Dezelfde perfectie in

op de gevel

polyvalente zaal, vergaderruimten, restaurant,

geluidisolatie is nagestreefd tussen de beide zalen

- akoestische deur voor vergaderruimten

expo,... De verweving van circulatie, vergader- en

onderling, voor een probleemloos gelijktijdig

- onderdrukking van overspraak via

ontspanruimte, en de privacy die men verwacht,

gebruik.

ventilatiekanalen door geluiddemping in de

vragen hoge geluidisolaties. Dit is gerealiseerd

Vergaderruimten zijn ondergebracht in een zone op

kanalen

door een zekere zonering van de functies,

de mezzanine. Daardoor zijn ze rustiger gelegen,

In de verdere uitwerking zullen alle nodige

aangevulsd met een weloverwogen samenstelling

minder omgeven door algemene circulatie.

maatregelen in detail bestudeerd worden.

van wanden en toegangen tot de ruimtes.

Geluidisolerende wanden tussen de zalen en

De raadszalen, omringd door de expo, zijn daarom

akoestische toegangsdeuren verzekeren de privacy

Rustige ruimten

omgeven door zware wanden met een hoge

van elke vergaderruimte.

In een aantal ruimten is de ruimte-akoestiek

geluidisolatie. Aan de toegangen tot deze zalen is

Het kantoorgedeelte van de gedeputeerden is een

voornamelijk gericht op het beperken van de
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luidheid, zodat het geluidniveau aangenaam laag

minimaal een primaire geluiddemper nabij

blijft ook bij een hogere bezetting. Het gaat om de

de luchtgroep en een geluiddemper voor de

publieke ruimten en de ontspanningsruimten: de

eindeenheid; bijkomende geluiddempers volgens

circulatie, expo, bibliotheek, restaurant. In deze

de noodzaak.

ruimten is voldoende geluidabsorptie voorzien,

-Trillingsdemping voor alle toestellen en

in het bijzonder op het plafond, om de luidheid te

onderdelen die trillingen veroorzaken of

ondervangen.

meevoeren.
- Eindeenheden met een geluidvermogenniveau

Spraakverstaanbaarheid in spreek- en vergader

aangepast aan de te bedienen ruimte.

ruimten

- Sanitair, liften,..., niet direct gekoppeld aan

Ruimten waar spraakverstaanbaarheid primeert zijn
alle vergaderzalen, polyvalente zaal, en raadszaal.
Hier wordt geluidabsorptie voorzien, niet in de
eerste plaats om de luidheid te beheersen, maar
vooral om de nagalm correct te houden zodat
de spraakverstaanbaarheid gegarandeerd is.
De onderstaande figuur geeft aan dat voor een
goede spraakverstaanbaarheid een nagalmtijd
van ongeveer 0.8 s moet nagestreefd worden.
Met voldoende geluidabsorberende wand- en
plafondafwerkingen wordt dit gerealiseerd. Tegelijk
letten we er op om niet te veel geluidabsorptie te
voorzien, want dan klinkt de ruimte te stil en gaat
de spraakverstaanbaarheid opnieuw achteruit.
In de half-cirkelvormige raadszalen wordt
de geluidabsorptie bovendien zo geplaatst,
dat mogelijke concentratie van geluid in het
middelpunt (brandpunt) van de cirkel volledig
onderdrukt wordt. De geluidabsorptie wordt

fig. 53

Bijzonder in deze zones is de betonkernactivering,
die creatieve oplossingen vraagt voor de

geluidgevoelige ruimten, en indien wel: bijzondere
maatregelen zoals voorzetwanden naar de te
beschermen ruimte.
In de uitwerking worden deze maatregelen

geluidabsorptie. In het concept gaan we uit van

uiteraard verder gedetailleerd en aangevuld waar

een geluidabsorberend plafond in baffles. Dit
zijn geluidabsorberende elementen die verticaal
van het plafond worden afgehangen. Zij laten
een vrije circulatie van lucht toe en eveneens een
warmte/koude afgifte via straling. Er zijn veel

nodig.
In de buitenomgeving wordt het geluidniveau
beperkt tot de eisen van Vlarem en tot niveaus die
geen hinder veroorzaken voor het gebouw zelf. De
belangrijkste maatregelen voor de beheersing van

variaties op een dergelijke oplossing mogelijk,

het installatiegeluid in de buitenomgeving zijn:

met verschilelnde afmetingen van de baffles,

- Geluiddemping in de kanalentracés naar

tussenafstanden, groeperen van de baffles in

de eindroosters, met minimaal een primaire

bepaalde zones,... Het onderstaande voorbeeld

geluiddemper nabij de luchtgroep en een

(fig. 54) toont een open kantooromgeving met

geluiddemper voor het eindrooster; bijkomende

een geluidabsorberend plafond in baffles uit

geluiddempers volgens de noodzaak.

monerale wol, op een fijn raster, afgehangen
van een betonnen plafond dat zo zijn thermische
massa mee kan inzetten in de beheersing van het
thermisch (zomer)comfort.

-Voldoende stille machines of machines met
omkasting en/of afscherming indien opgesteld in
de buitenomgeving.

voorzien op de gebogen wanden en waar deze

Luchtgeluidisolatie van de gevel

wanden toch reclecterend zijn, gebeurt dit op een

(wegverkeersgeluid)

manier die het geluid verstrooit eerder dan te

De strategische geluidbelastingskaart van het

concentreren in het midden.

gebied rondom het Provinciehuis toont dat we

In de vergaderruimten is geluidabsorptie

een etmaalgemiddelde geluidbelasting van

voornamelijk geconcentreerd op het plafond. In

65 dB(A) kunnen verwachten op het terrein.

grotere vergaderzalen letten we er wel op dat de

Dit zijn typische geluidiveaus voor invals/

middenzone van het plafond reflecterend blijft,

uitvalswegen in een stedelijke omgeving. De

zodat de geluidoverdracht van de ene zijde van

belangrijkste geluidgevoelige ruimte, de raadszaal,

de tafel naar de andere zijde ondersteund wordt

is al voldoende afgeschermd omwille van de

door een reflectie op het plafond en bijgevolg de

fig. 54

interne geluidisolatie. Voor de kantoor- en

spraakverstaanbaarheid in grotere vergaderruimten

Beheersing van het installatiegeluid

vergaderruimten verwachten slechts beperkte

ook zonder geluidverstreking goed is.

De beheersing van het installatiegeluid in het

maatregelen aan de gevel, zoals een beglazing

gebouw gebeurt door de volgende basisopties:

met een (beperkt) hogere geluidisolatie. In de

Ruimteakoestiek in de kantooromgeving

- Het beperken van de ventilatiedebieten tot de

uitwerking zal de geluidbelasting op het terrein

Naast de vergaderruimten zijn de kantoren de

verse lucht debieten waar mogelijk, bijvoorbeeld

gemeten en gesimuleerd worden, om voor elke

werkplek bij uitstek en dus de zones waar een

door de inzet van betonkernactivering.

gevel de geluidbelasting te bepalen en de juiste

goede ruimteakoestiek van groot belang is.

- Geluiddemping in de kanalentracés, met

maatregelen te kunnen nemen.
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Situatie, 1:1000

7

5

6

1
2

4

3

8

9

1. onthaalbalie
2. goederenlift
3. centraal archief compactus
4. magazijn
5. berging
6. ICT-lokaal
7. opslag keuken
8. toegangscontrole
9. parkeerplaatsen, 160

Kelder -2, 1:500
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vide

vide
8

1

vide

2

4

2

5

6

2
7

3

9

3

vide

vide

12

13

8

14

11

continuering
parkeergarage
met bestaande
parkeergarage
(separate
ingang voor
parkeergarage
Lozanna-gebouw)

1. fitness
2. kleedkamers & douches
3. kleedkamers schoonmaak
4. noodstroomvoorziening
5. gasmeter
6. watermeter & pomp
7. warmte wisselaar
8. goederenlift
9. ups
10. toegangscontrole
11. parkeerplaatsen, 148
12. fietsenstallingen, 330
13. VIP drop off
14. MEP

Kelder -1, 1:500
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24

24
25
37

35

26
36

17
20

3
13

39

16
22

34
38

19

39

7

16

14

23

11

2
41

42

4

5

41

9

6

1

15

8

10

10

18

33

18
12

13

27
17

28

17

29

10
30
18
32
30

13

13

1. centrale ingang
2. inkomhal
3. onthaalbalie
4. toegangscontrole
5. spreekkamers
6. wachtruimte
7. bewaking (interne meldkamer en
security room)
8. EHBO
9. onthaalbalie congres
10. expositieruimte
11. lobby congreszone
12. auditorium, 350 personen
13. auditorium, 100 personen
14. flexibele zaal, 50 personen
15. vestiaire
16. sanitair
17. opslag
18. ruimte voor audio & visuels
19. werkruimte congresorganisators
20. catering pantry
21. trafo ruimte

22. ICT-lokaal
23. schoonmaaklokaal
24. personeelsrestaurant
25. zone voor bedeling
26. centale keuken
27. VIP drop off
28. VIP-ingang
29. VIP-onthaalbalie
30. representatie ontvangstruimte
31. vergaderzaal
32. vestiaire
33. fietsenstallingen 50, bezoekers
34. logistieke ingang
35. overdekte laad- en loskade
36. logistieke ontvangstzone met balie
37. logistieke ingang keuken
38. toegang contractors
39. goederenlift
40. tijdelijke opslag
41. inzameling afval
42. wachtlokaal voor chauffeurs

Beganegrond, 1:500
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vide
6

7

8

11

10

25

22

9

8

23

19

18

18

2

20

18
18

18

2

2

20

3

5

4

24

13

18

1

2

3

18

2

19

2

3

3

18
vide

19

vide

19

25

16

12

17
15

16

15

16
19
21

15

16
22

14

15
15

16
15

16

1. centrale vergaderzone
2. zaal 10 personen
3. zaal 20 personen
4. zaal 30 personen
5. zaal 50 personen
6. “document forum”
7. handbibliotheek
8. centrale bibliotheek
9. centrale bibliotheek kastruimte
10. back office
11. repro/scan/postkamer
12. auditorium, balkon 200p
13. beleidszone
14. gouverneur

15. werkplek gedeputeerde
16. werkplek medewerkers
gedeputeerde
17. kabinetchef &
kabinetsmedewerkers
18. kantoorruimte deputatie
19. vergaderzaal
20. wachtruimte
21. vestiaire
22. sanitair
23. ICT-lokaal
24. schoonmaaklokaal
25. technische ruimte

Verdieping 1, Mezzanine, 1:500

50

19
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11

4
14

2
18

16

15

12

3
13

5

6

3

4

17

2

1

7

1

19
19

19

1. vaste gesloten werkplek
2. groepstafel
3. lounge werkplek
4. cockpit
5. concentratiewerkplek 1 persoon
6. concentratiewerkplek meerdere
personen
7. projectruimte
8. overlegruimte klein
9. overlegruimte groot
10. touch downs
11. archief eigen aan de dienst
12. vestiaire

13. copiehoek
14. kitchenette
15. koffiehoek
16. ICT-lokaal
17. schoonmaaklokaal
18. sanitair
19. daklicht

Verdieping 2, Departement Leefmilieu,1:500
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Verdieping 3, Departement Welzijn, Economie een Plattelandsbeleid, 1:500
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Verdieping 4, Departement Provinciegriffier en Department Cultuur, 1:500
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1. vaste gesloten werkplek
2. groepstafel
3. lounge werkplek
4. cockpit
5. concentratiewerkplek 1 persoon
6. concentratiewerkplek meerdere
personen
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6

5

1

14
16

6

7. projectruimte
8. overlegruimte klein
9. overlegruimte groot
10. touch downs
11. archief eigen aan de dienst
12. vestiaire
13. copiehoek

15

17

13

6
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10

14. kitchenette
15. koffiehoek
16. ICT-lokaal
17. schoonmaaklokaal
18. sanitair

Verdieping 5, Departement Recreatie, Sport en Toerisme, 1:500
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Verdieping 6, Department Logistiek, 1:500
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Verdieping 7, Departement Logistiek, 1:500
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5
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1. vaste gesloten werkplek
2. groepstafel
3. lounge werkplek
4. cockpit
5. concentratiewerkplek 1 persoon
6. concentratiewerkplek meerdere
personen

16

3

7. projectruimte
8. overlegruimte klein
9. overlegruimte groot
10. touch downs
11. archief eigen aan de dienst
12. vestiaire
13. copiehoek

7

15

12

13
6
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1

17

4

14
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14. kitchenette
15. koffiehoek
16. ICT-lokaal
17. schoonmaaklokaal
18. sanitair
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Verdieping 8, Departement Human Resources Management, 1:500
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Verdieping 9, Departement Financiën, 1:500
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Verdieping 10, Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, 1:500

19

21

1. vaste gesloten werkplek
2. groepstafel
3. lounge werkplek
4. cockpit
5. concentratiewerkplek 1 persoon
6. concentratiewerkplek meerdere
personen
7. projectruimte

8. overlegruimte klein
9. overlegruimte groot
10. touch downs
11. archief eigen aan de dienst
12. vestiaire
13. copiehoek
14. kitchenette
15. koffiehoek

20

16. ICT-lokaal
17. schoonmaaklokaal
18. sanitair
19. VIP-restaurant
20. catering pantry
21. technische ruimte

21

Verdieping 11 , 1:500
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Zuidgevel, 1:500
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Noordgevel, 1:500
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Oostgevel, 1:500
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Westgevel, 1:500
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Doorsnede 1-1’, 1:500
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Doorsnede 2-2, 1:500
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Doorsnede 3-3, 1:500
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Doorsnede 4-4, 1:500
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Doorsnede 5-5, 1:500
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ORGANISATIE
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Structuur
Algemeen
Het ontwerpteam vormt een multidisciplinair
team werkend binnen een duidelijke structuur.
Via een procesmatige aanpak, ondersteund door
de brede kennis binnen het team, vertaalt een
‘projectdefinitie’ zich in de realisatie van het nieuwe
Provinciehuis conform de verwachtingen van de
opdrachtgever.
De ProjectProcedures (PP), opgesteld bij aanvang
van het project, structureren en organiseren
gedurende het ganse proces het ontwerp, de
teamcommunicatie, de planning en het budget.
Ontwerpteam
Het ontwerpteam is opgebouwd uit de architect, een
uitvoerend architect, en studiebureaus (stabiliteit,
technieken, …). De architect (het Architectenbureau)
wordt vertegenwoordigd door de projectarchitect.
Voor specifieke expertise doen de teamleden beroep
op door het ontwerpteam aangetrokken specialisten.
Het ontwerpteam wordt gedurende de
ontwerpfase gestuurd door de projectarchitect.
De projectarchitect coördineert de ontwerpstudie
en de studiebureaus. Binnen het ontwerpteam

De projectarchitect fungeert als het aanspreekpunt

De geambieerde procesplanning wordt opgevolgd

berust de programmatische en esthetische

(Single Point of Contact) voor de opdrachtgever.

en bijgewerkt door de projectarchitect en vervolgens

verantwoordelijkheid gedurende het ganse proces

Gerichte projectinformatie wordt uitgewisseld

door de uitvoerend architect.

bij de architect. De uitvoerend architect en de

tussen de verantwoordelijken van de opdrachtgever

Controle

studiebureaus staan in voor de conformiteit met

en de studiebureaus en specialisten op door de

Documenten, nota’s en berekeningen van de

regelgeving, technische voorlichtingen en normen.

projectarchitect en opdrachtgever aangestuurde

werkgroepen, evenals tussentijdse ijkingmomenten,

Het accent verschuift tijdens het proces van de

werkvergaderingen.

worden gevalideerd door de opdrachtgever en
gerapporteerd aan de projectarchitect. Elke fase

architect in ontwerpfase naar de uitvoerende
architect in uitvoering. De uitvoerend architect

Databeheer

wordt afgesloten met een rapport opgesteld met

is gedurende het ganse traject betrokken en is

Voor hard-copy en digitale projectinformatie

grafisch materiaal, oppervlaktetabellen, volume- en

verantwoordelijk voor bouwtechnische kwaliteit,

wordt beroep gedaan op een eenduidig systeem

budgetopvolging, conceptnota en fasespecifieke

technische coördinatie, budgetbeheersing en vanaf

qua documentenreferentie en lay-out evenals qua

documenten (uitgewerkt programma, bestekken,

fase definitief ontwerp voor opvolging proces- en

organisatiestructuur, bijgevolg is de werkmethodiek

duurzaamheidrapporten, ...).

uitvoeringsplanning.

en communicatie eenduidig. De documenten zijn
vlot uitwisselbaar en eenvoudig te traceren in het

Het rapport wordt onderbouwd door de

proces.

geïntegreerde studies stabiliteit, speciale
technieken, akoestiek, etc. Binnen een aangehouden

Proces

format wordt de raming faseafhankelijk

Het proces wordt opgedeeld volgens een heldere en

uitgewerkt van volume- en oppervlakteraming

strikte fasering. Binnen één fase worden tussentijdse

tot elementenraming en gedetailleerde raming.

specifieke ijk- en goedkeuringsmomenten

Het rapport documenteert en beargumenteert

vastgelegd. De fasetermijnen, ijkpunten en

opgetreden afwijkingen t.o.v. de vooropgestelde

goedkeuringsperiodes, evenals de timing en

ambities beschreven in de projectprocedures.

inhoud van overleg met externe partijen, wordt

Waar mogelijk worden uitgewerkte varianten

gedetailleerd vastgelegd bij aanvang van het proces.

opgenomen. Na afronding van elke fase wordt een
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formeel goedkeuringsmoment ingepland waarin

Termijn goedkeuring te bepalen tussen bouwheer

de opdrachtgever op basis van het faserapport de

en ontwerpteam binnen de projectplanning

ontwerpevolutie kan beoordelen. Aan het einde van

installaties, akoestische eisen, bouwtechnische
eisen,
•

Opbouw van de verschillende bouwelementen

elke fase wordt het rapport formeel goedgekeurd.

Fase Voorontwerp – Schetsontwerp

•

Afwerkstaat

Het goedgekeurde faserapport vormt, samen met de

Het definitief programma wordt conceptueel uitgewerkt

•

Conceptnota en afmeting structuur

projectprocedures, de basis voor de volgende fase.

tot een ontwerp, waarbij de conceptstudies van de studie-

•

Conceptnota technische installaties

en adviesbureaus in rekening worden gebracht. Het
Fase Voorstudie – opstellen bouwprogramma

ontwerp wordt uitgewerkt door de architect, geadviseerd

Termijn goedkeuring te bepalen tussen bouwheer en

Het ontwerpteam doorgrondt samen met een

door studiebureaus. De projectarchitect stuurt de fase.

ontwerpteam (verondersteld wordt 10wd)

ambities, het programma van het gebouw en het

Acties

Fase Uitvoeringsontwerp - Aanbestedingsbundel

weerhouden concept, met het opstellen van de

•

Conceptstudies ifv juiste correcte ruimtelijke

De plannen en nota’s worden omgezet in een

planindeling

gedetailleerd bouwdossier. Per discipline werken de

Ruimtelijk en planmatig ontwerpstudie

lokale discipline een hoogwaardig bouwdossiers uit.

kernteam van de opdrachtgever de vooropgestelde

ProjectProcedures (PP) tot doel.
•
Acties
•

Teamleden en externe actoren verfijnen het

De architect verfijnt het ontwerp op detailniveau, de
Termijn: 75 werkdagen

bouw programma

projectarchitect bewaakt de architecturale kwaliteit, de

•

Vastleggen comforteisen

Resultaat

•

Aanstellen van aanspreekpunten en

•

verantwoorde-lijken voor de betrokken actoren

•

uitvoerend architect de technische coherentie.

Ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief
programma

(intern en extern)
•

uitvoerend architect verzorgt het uitvoeringsdossier. De

Acties
•

Gedetailleerde technische uitwerking

Afstemmen procesplanning, ijkingmomenten,

Termijn goedkeuring te bepalen tussen bouwheer en

•

Detailontwerp bouwkundige aansluitingen

termijnen nazicht, ….

ontwerpteam (verondersteld wordt 10wd)

•

Opstellen uitvoeringsplannen

•

Doorgedreven detailcoördinatie van de verschillende

Nazicht coherentie bouwbudget en raming open
oproep

deelstudies

Fase Definitief Ontwerp - Ontwerp:
Technische uitwerking voorontwerpplannen. De project-

Termijn te bepalen tussen bouwheer en ontwerp

architect coördineert. De architect integreert de (bouw)

team binnen de projectplanning

technische gegevens in de grafische documenten. Door

•

Ontwerp op detailniveau

Termijn: 75 werkdagen

actieve participatie van de verschillende studiebureaus en
Resultaat

specialisten, wordt de informatie technisch, gedetailleerd

Resultaat

Document = ProjectProcedures (PP):

en breed. De uitvoerend architect neemt actief deel

•

•

Definitief programma

aan de studies. De input en terugkoppeling van en

•

Comforteisen

met de verantwoordelijke van de opdrachtgever wordt

Termijn goedkeuring te bepalen tussen bouwheer en

•

Projectgerichte communicatieschema’s

essentieel. De projectarchitect organiseert en stuurt de

ontwerpteam (verondersteld wordt 20wd)

•

Procesplanning met aanduiding ijking- en

werkgroepvergaderingen.

goedkeuringsmomenten
•
•

Aanbestedingsdossier

Fase Uitvoering:

Protocol m.b.t. meetcodes, netto- en bruto

Acties

Na aanbesteding en gunning der werken, wordt de

oppervlaktes, …

•

Vastleggen dimensies structuur

effectieve uitvoering gestart . De supervisie van de werken

Te volgen richtlijnen, verschillend van wettelijke

•

Omzetten comforteisen naar technische installaties

berust bij de uitvoerend architect. Per discipline worden

voorschriften

•

Bepalen afwerkingmaterialen

de werken opgevolgd door een projectmedewerkers van

•

Vooropgestelde inhoud (fase-)rapporten

•

Integratie technische uitwerking

de respectievelijke studiebureaus. De architect volgt de

•

Opvolgingsmethodiek voor wijzigingen tijdens

•

Vastleggen van wand- en vloerpakketten, incl.

architecturale kwaliteit strikt op.

het proces
•

afwerking

Budgetgerelateerde indicatoren i.f.v. opvolging
(zie document kostenbeheersing)

Acties
Termijn: 75 werkdagen
Resultaat
•

•

Technische opvolging bouwwerken

•

Opvolging uitvoeringsplanning

•

Bewaken en sturen uitvoeringsbudget

Ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief
programma met integratie van structuur, technische

Termijn: 725 werkdagen
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