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4Visie

Het Oog van Antwerpen

Het idee achter het ontwerp is dat de verkeerstoren op de eerste plaats attainable moet zijn; 
een samentrekking van sustainable + affordable, ofwel duurzaam en betaalbaar. De crux zit hem in de onderlinge 
samenhang van deze twee begrippen. Het precies juiste niveau van duurzaamheid moet bereikt worden, dat budgettair 
goed bereikbaar is. 

Daarbij is de kernvraag: hoe kan de architectonische vormgeving bijdragen aan het verkrijgen van de voor deze specifieke 
situatie maximale haalbaarheid? 

Als antwoord is gekozen voor een markant gebaar dat als lichtbaken en herkenningspunt voor de oude haven fungeert. Het 
ontwerpvoorstel is sterk afwijkend van de omgeving en heeft een ronduit futuristisch karakter. Hiermee kondigt de toren 
als het ware een nieuw tijdperk aan voor de haven van Antwerpen. De overgang van de industriële naar een postindustriële 
tijd wordt belichaamd door de toren.

Ook in het dagelijks gebruik van de toren als coördinatiecentrum speelt de bijzondere vormgeving een rol. De bakenfunctie 
wordt hierdoor versterkt. De toren is een duidelijk oriëntatiepunt in een vaak hectische omgeving. Daarbij straalt een toren 
een vertrouwenwekkende alziendheid uit.

Duurzaamheid en bereikbaarheid zijn in het ontwerp verweven op detailniveau, in de materialisering en in het beoogd 
gebruik. Maar ook het architectonisch concept van de toren als futuristisch baken draagt deze intentie uit; de 
achterliggende gedachte is hiermee de levensduur van het object te kunnen verlengen.
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Kenmerkend voor de haven van Antwerpen is de diepe ligging landinwaarts. De schepen leggen vanuit de monding 
van de Schelde naar de Antwerpse haven een afstand af van 80 kilometer. De schepen worden op deze route begeleid 
vanuit het Antwerpse Coordination Center. In dit logistieke knooppunt werken alle diensten samen die nodig zijn voor 
het veilig afleggen van deze afstand. Dit betreft zowel het begeleiden van de schepen als het bedienen van bruggen en 
sluizen op de route.

Gedurende deze tocht is er auditieve ondersteuning per marifoon, routebegeleiding per radar ,visuele ondersteuning via 
camera’s en oogcontact met de schepen. De medewerkers in het coördinatiecentrum zijn de ogen en oren voor de 
schepen op de Schelde. Het ACC is daarmee een baken voor de scheepvaart.

De haven is een belangrijkste drager van de economie van Antwerpen. De sector genereert werkgelegenheid en is in de 
loop der tijd steeds verder in omvang toegenomen. Niet alleen het aantal scheepsbewegingen neemt toe, maar ook de 
maat van de afzonderlijke schepen wordt steeds groter. Om aan de groeiende markt plaats te kunnen bieden staat een 
uitbereiding van de haven gepland bij het Saefetinghe dok.

De locatie van het ACC is tussen de Zandvlietsluis en de Berendrechtsluis. Deze sluizen vormen de toegang van de 
Schelde naar de huidige haven van Antwerpen. De containerschepen in deze sluizen zijn nu 25 meter hoog. In de 
toekomst neemt de maat van deze schepen vermoedelijk toe. De kranen bij de haven zijn 90 meter hoog. De bruggen 
bij de sluizen hebben een maximale hoogte van 70 meter. De koeltorens aan de overkant van de Schelde zijn 170 
meter hoog. Bij de monding van de Schelde naar de sluizen zijn containerterminals, waar maximaal 7 containers met 
een totale hoogte van 18 m worden gestapeld. Al deze elementen belemmeren in meer- of mindere mate het zicht op 
de Schelde en richting de toekomstige havenuitbreiding.

De zichtlijnen naar de omgeving zijn bepalend voor de hoogte van de toren. Uitgangspunt hierbij is een straal van 5 km 
(zichtbegrenzing bij bewolkt weer) tot 10 km (zichtbegrenzing bij helder weer) rond de toren. Binnen deze straal valt 
het laatste stuk van de Schelde tot de sluizen en de monding van de toekomstige uitbreiding.

Met een torenhoogte van 155 meter is het mogelijk om over de obstakels heen te kijken en zowel de loop van de 
Schelde, de bestaande haven en de monding naar de nieuwe haven te overzien. Deze hoogte is ook in balans met de 
landschappelijke elementen van de koeltorens aan de overzijde. De accentwerking blijft voldoende, om de havens ook 
na uitbereiding een nieuwe toegangspoort te geven.
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3. Architectonisch ontwerp
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Het architectonisch ontwerp is tot stand gekomen in een zoektocht naar de balans tussen het dagelijks gebruik van de 
toren, de relatie van het object met zijn omgeving, het budget en duurzaamheid. De signaalfunctie van de toren is van 
groot belang. Zoals in het theater gaat het bij deze toren om te zien en gezien te worden. Om deze reden is gekozen voor 
een futuristische, aerodynamische stroomlijning van de toren die sterk contrasteert met de industriële, rauwe elementen 
van de omgeving. 

Het prominente glazen oog biedt een panoramisch overzicht aan de verkeersleiders. Het glanzende, bolle oog is geplaatst 
op de enigszins verdraaiende sokkel van de 155 m hoge toren die als een voelspriet oprijst uit het havenlandschap. De 
contrapposto vorm van de sokkel geeft de toren als geheel een impressie van beweeglijke alertheid en alziendheid, in 
overeenstemming met de functie van het gebouw. 

De aerodynamische vormgeving van de toren beperkt de windbelasting. Het oog geeft vrij uitzicht naar meerdere 
zijden in een vorm waar de wind geen vat op heeft. Dit principe is doorgezet in de gevelbekleding die, waar mogelijk, is 
opengewerkt met lamellen of gaaswerk. De wind wordt wel gebroken, maar er is geen directe windlast op de oppervlakte.

De toren zelf leunt tegen de wind in. Hierdoor ontstaat er een duidelijke druk- en trekzijde, waardoor optimaal op 
materiaaleigenschappen kan worden ingespeeld. De druk wordt overgebracht door een betonnen kern. De trek wordt door 
een staalconstructie opgevangen, die als een stalen kous om de kern is geplaatst. Deze constructie eindigt in drie poten, 
die over het entreegebied heen spannen.

De vlakken in de netconstructie worden bekleed met verschillende materialen. De gesloten vlakken leiden de wind naar 
turbines die energie opwekken. De lamellen leiden de wind naar buiten en voorkomen ongewenst licht en zicht naar binnen 
terwijl het gaaswerk de wind breekt. In de nachtsituatie wordt het oog verlicht, waardoor de lichtbakenfunctie wordt 
gerealiseerd. Het licht stroomt door het gaaswerk naar buiten en zorgt voor een sterk oriëntatiepunt in het landschap.

De omgeving wordt gekarakteriseerd door ruw materiaalgebruik in de vorm van staal en beton. Deze 19-de en 
20-ste-eeuwse industriële kwaliteit krijgt in dit ontwerp een eigentijdse, meer verfijnde toepassing. De inspiratie hiervoor 
is gevonden in maritieme installaties die in een agressieve omgeving vaak zijn opgebouwd uit roestvast staal. Dit materiaal 
biedt weerstand aan het maritieme klimaat en is onderhoudsvrij. Daarnaast ontstaat een coherente, vloeiende uitstraling, 
doordat de gesloten gevelplaten gelijk ogen als het gaaswerk.

Om budget voor de toren te reserveren wordt hergebruik van de bestaande laagbouw voorgesteld. Hiertoe hebben we 
gekeken welke programmaonderdelen geen directe zichtrelatie met de Schelde of de haven nodig hebben. Deze zijn 
geplaatst in de bestaande laagbouw. Hierbij hebben we voor de hoge ruimtes de bestaande kelderbak bij het volume 
getrokken. Het volume is verbreed om ruimte te bieden aan het programma. Om de laagbouw aan de toren vast te 
koppelen is deze voorzien van een roestvast stalen bekleding.
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4. Programma
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Door de toenemende maat van de containerschepen wordt de tocht over de bochtige Schelde een steeds lastiger te nemen 
obstakel. Om een schip goed naar de haven te loodsen dienen de diensten perfect op elkaar aan te sluiten. Communicatie 
tussen de diensten staan centraal bij deze operatie en zijn daarmee een leidende factor binnen het ontwerp.

Naast de communicatie is overzicht een zeer belangrijke factor binnen dit ontwerp. De verkeerstoren kent twee vormen 
van overzicht. Voor optimaal intern overzicht moet de hoofdverkeersleider de volledige keten kunnen overzien, en de 
verkeersleiders de delen waarvoor zij verantwoordelijk zijn kunnen controleren. Daarnaast moeten de operationele 
medewerkers het deel van de route moeten kunnen zien waarvoor zij de zorg dragen.

Om het uitzicht met het overzicht te combineren zijn de plattegronden opgezet als de negatieve projectie van een 
amfitheater. De hoofdverkeersleider staat op een verhoging in het hart en overziet hiervandaan alle diensten. Alle 
werkplekken zijn als cirkelvormige elementen rond de hoofdverkeersleider gerangschikt. De plaats van de medewerker 
wordt bepaald door het uitzicht en de communicatie met de naaste medewerkers. Iedereen kijkt uit in de richting waarin 
zijn doelgebied ligt. De medewerkers hebben beeldschermen voor specifieke taakinformatie en worden via een videowand 
van gemeenschappelijke informatie voorzien. Het uitzicht op de videowand wordt gedeeld met het crisiscentrum, dat op de 
erboven liggende verdieping is gesitueerd.

Het datacentrum dat direct is gerelateerd aan deze afdelingen hangt onder de werkvloer. De open gevel rond deze ruimte 
zorgt ervoor, dat de warmte van de apparatuur direct wordt afgevoerd De bodem is reflecterend uitgevoerd en verspreidt 
het opvallende licht in de avonduren.
 
De diensten die minder afhankelijk zijn van de visuele connectie, hebben een plaats gekregen in het bestaande plintgebouw 
in de onderste lagen van de toren. Hier zijn alle werkplekken georiënteerd op het noorden, zodat hinderlijke zoninstraling 
wordt voorkomen. De datacentra liggen aan de zuidgevel en zijn zoveel mogelijk boven de bestaande kruipruimte 
geplaatst. Deze ruimte is bij het volume getrokken en is voorzien van een nieuwe vloer. Hierdoor ontstaat een bruikbare 
ruimte voor bekabeling. Tussen de plafondbalken is ruimte voor het wegzuigen van de warmte van de verlichting en de 
apparatuur. Op deze wijze kunnen we binnen het bestaande gebouw een hoogwaardige kantoorfunctie met voldoende 
hoogte aanbieden.
  
De technische ruimtes zijn gecombineerd en aan het zicht onttrokken, door ze in het aanlandende volume van de toren op 
de laagbouw te positioneren. De lunchruimte is op het dakniveau geplaatst, zodat medewerkers gebruik kunnen maken 
van het groene dak om te genieten van de buitenlucht.
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5. Plattegronden
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  1. ruimte UPS 1 
  2. noodstroomagregaat 
  3. hoogspanningslokaal
  4. laagspanningslokaal
  5. refter met keuken en rustruimte
 

ACC-beneden

  6. computerruimte
  7. berg- en werkruimte
  8. sanitair 
  9. sanitair
10. debriefingruimte
11. simulatorruimte
12. ruimte personeelkasten
13. centraal infopunt
14. buitenruimte
15. refter met kitchenette en rustruimte 
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ACC-boven

17. computerruimte
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      Sleepdienst op de Schelde
      S&SS
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6. Constructie



N

W

windsnelheid

100%

0%

63Constructieve uitgangspunten

De specifieke eisen gesteld aan het Antwerp Coordination Center brengen met zich mee dat de toren over speciale eigenschap-
pen zal moeten bezitten. 

In de eerste plaats moet er vanuit de toren tijdens een coördinatie een goed visueel beeld te krijgen zijn van het havengebied. 
Dit betekent een hoog gelegen locatie voor de operationele werkvloer van het ACC. Gekozen is voor een 155 meter hoge toren 
met bovenin, als een echte kop op het gebouw, de operationele werkvloer. Met grote ramen wordt een onbeperkt en volledig 
zicht op het Antwerpse havengebied geboden. Nadat op deze wijze het ACC een plek gegeven is wordt het zaak de condities 
van de gekozen locatie zo optimaal mogelijk te gebruiken. 

Zoals bekend komt de toren vrijwel middenin het industrieterrein van de Antwerps haven en haar aanvaarroute te liggen. Dit 
betekent dat deze toch vrij hoge toren in een vrijwel leeg landschap zonder heuvels, bomen of stedelijke bebouwing komt te 
liggen. De wind heeft er dus vrij spel en kan zijn krachten maximaal ontplooien. Bestuderen we het verloop en de grootte van 
de stormen die in het verleden hier geregistreerd zijn dan valt op dat het merendeel en in ieder geval de grootste stormen uit 
zuid-west hoek komen. 

Hierop is door de ontwerpers gereageerd door een aerodynamisch zo gunstig mogelijk vormgegeven toren op deze specifieke 
condities te ontwerpen. Niet alleen door een aerodynamische vormgeving met ronde vormen en een gladde huid maar ook door 
de oriëntatie op zuid-west leidend te maken om zo in te spelen op de dominerende windrichting. 

Ook ontwikkelt de toren van boven naar beneden gaand een steeds bredere doorsnede/diameter waarmee de sterkte en de 
stijfheid optimaal verzekerd wordt en de materiaal economie gerespecteerd wordt. Gekozen is voor een inwendige 
betonschacht gestort met een klimkist waaromheen een stalen vakwerkbuis met een diameter van 12 meter neergezet wordt. 
De wind is dus de grootste vijand van de 155 meter hoge toren. Het is dus zaak om deze specifieke locatie zo nauwkeurig 
mogelijk te onderzoeken. Daarom zijn er door het ingenieursbureau Peutz windtunnelproeven uitgevoerd waarmee bovenstaande 
principes gestaafd zijn. Ook kon een eerste redelijk nauwkeurige uitspraak over de windbelasting op deze bijzondere toren 
gegeven worden. 
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Tevens is geprobeerd de toren, die immers op hoog niveau zijn grootste gewicht heeft zitten tegen de wind in te laten “leunen”. 
Tijdens een zware zuid-west storm zal het tegen de wind aanleunen moeten leiden tot een reductie van het effectief buigend 
windmoment onderin de toren waarmee de dimensies van de onderdelen van de toren (en dus de bouwkosten) gereduceerd kunnen 
worden. 

Het ingenieursbureau ABT Antwerpen heeft de verschillende windsituaties, zoals zuid-west storm plus het, in dit geval positieve 
“tegen inleunen” en noord-oost storm plus het nu negatieve aanleun-effect gecontroleerd en de toren constructie onderdelen gedi-
mensioneerd. 

Voor de grootte van de windbelastingen zijn de windtunnel metingen van ingenieurbureau Peutz gebruikt. Uit het verstrekte 
grondonderzoek is afgeleid dat circa 11 meter lang, hoog belastbare palen loeten worden toegepast, als voet van de toren 
functioneerd een 2 meter dikke betonplaat die op deze palen rust. Met deze materiaalhoeveelheden konden de bouwprijzen geraamd 
worden.

Constructief rekenmodelConstructief concept
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-Heimachine voor de fundering -Bestaand gebouw wordt voorzien van nieuwe vloer
-De stalen constructie wordt aangeleverd en stapsgewijs gemonteerd 

-Levering granulaten en zand gebeurt via het water en wordt vervolgens
op locatie vermengd tot beton
-Leggen van de funderingsvloer deels met recuperatie materiaal

-Stapsgewijs worden de geveldelen gemonteerd eenmaal de 
stalen constructie gemonteerd is

-De top wordt in twee delen naar de top gebracht en gemonteerd-Betonschacht wordt opgetrokken met behulp van klimkist 
-Vervolgens worden de eerste stalen onderdelen over het water geleverd

-Nadat het nieuwe ACC wind en waterdicht is gemaakt kan de afbouw beginnen

65Fasering bouw
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De duurzaamheid van architectuur hangt samen met de levensduur van het gebouw. Een lang en zinvol bestaan is de meest 
duurzame oplossing. Ten grondslag aan een lange levensduur ligt een complexe combinatie van gebruiksvriendelijkheid, 
flexibiliteit en publieke uitstraling. Het gebouw dient niet alleen goed te kunnen functioneren op de korte termijn, maar zal moeten 
kunnen mee veranderen met de tijd. Daarnaast zal het in de toekomst de moeite waard moeten worden bevonden  om te worden 
gehandhaafd. 
Om deze redenen is voor het ontwerp van het Antwerp Coordination Center uitgegaan van een zo flexibel mogelijk en esthetisch 
interessant gebouw. De flexibiliteit komt tot uiting in de kolomvrije en vrij indeelbare en hoge ruimten. 

De duurzaamheid van een gebouw wordt bepaald door de volgende aspecten:

- comfort
- energiegebruik
- materiaalgebruik
- watergebruik
- afvalstromen
- transport

Deze aspecten worden achtereenvolgens toegelicht.

Comfort:

Het gevoel van comfort wordt bepaald door de beleving van het binnenklimaat. Het ontwerp gaat uit van een adaptief 
binnenklimaat, waarbij de gebruikers hun kleding aanpassen op het seizoen. Hierdoor kan een minder zwaar geklimatiseerde 
ruimte toch als zeer comfortabel ervaren en kan het energieverbruik aanzienlijk worden gereduceerd.

Het trappenhuis in de toren fungeert puur als vluchtroute en zal niet worden geconditioneerd. Aangezien medewerkers en 
bezoekers van de verkeerstoren de lift gebruiken voor de primaire routing is het klimatiseren van het trappenhuis niet 
noodzakelijk. Wel wordt het afgeschermd van directe invallende regen doordat de gevel rondom de toren de wind breekt en de 
regen buiten houdt.

De vormgeving van de verblijfsruimtes is aangepast om optimaal gebruik te maken van  de weercondities buiten te 
optimaliseren. De ongewenste hoogstaande opwarmende zomerzon wordt uit de verkeerstoren geweerd door de grote 
glasvlakken iets naar binnen te plaatsen en te overkappen. De gewenste opwarmende lage winterzon schijnt juist onder deze 
overkapping door en warmt de ruimte op. In de laagbouw zijn de werkvertrekken aan de noordzijde van de laagbouw geplaatst 
zodat wel voldoende daglicht binnentreedt maar er geen last is van zoninstraling. De datacentra liggen aan de zuidzijde, 
zoninstraling wordt beperkt door de toepassing van kleinere raamoppervlaktes. 

Het ontwerp is toegespitst op natuurlijke ventilatie. De specifieke vorm van de toren en het gebouw optimaliseert de afvoer van 
(te) warme binnenlucht in de zomer. Hiermee wordt op energiezuinige wijze een goed basiscomfort gecreëerd. Met behulp van 
aanvullende (minimale) klimaatinstallaties kan daarmee een behaaglijk binnenklimaat worden bereikt.

De opwarming van de ruimte door computerapparatuur wordt vermeden door de servers, conform de wens, in een aparte 
ruimte te plaatsen en alleen de bedieningspanelen in de gebruiksruimte te plaatsen.
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Energiegebruik :

In het ontwerp is de Trias Energetica als uitgangspunt genomen om het energiegebruik te minimaliseren. Hierbij wordt in eerste 
instantie de energievraag zo veel mogelijk beperkt. De invulling van de energievraag wordt zo veel mogelijk ingevuld door duurzame 
energiebronnen. Als er een restvraag aan duurzame energiebronnen overblijft, dan worden deze duurzaam ingekocht.

Beperking vraag:
 
De energievraag wordt geminimaliseerd door de toepassing van een adaptief binnenklimaat. (Zie het hoofdstuk comfort). Daarnaast 
wordt ongewenste warmteproductie door apparatuur waar mogelijk aan de bron weggehaald. De warmte van het datacentrum 
onder de werkvloer van het coördinatie centrum wordt op natuurlijke wijze weg geventileerd door de ruimte deels in contact met de 
buitenlucht te stellen. De omringende gaasconstructie van de huid van de toren breekt de wind en inwaaiende regen, maar laat wel 
de noodzakelijke koellucht door.

Voor de datacentra van de laagbouw wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke thermiek. De warme lucht stijgt op en komt via 
roosters terecht in een plafond plenum tussen de bestaande balken. Hier wordt de warmte van de apparatuur direct met de warmte 
van de verlichtingsarmaturen afgezogen. De opgewarmde lucht wordt afgevoerd naar de installatieschacht van de toren. Deze wordt 
voorzien van stalen roostervloeren, die bereikbaar zijn vanuit het trappenhuis en waarvan de deuren luchtdicht worden uitgevoerd. 
Door deze maatregelen kan de restruimte in de schacht worden benut. De opgewarmde lucht stijgt door natuurlijke thermiek op naar 
de top van de toren, waar een warmtewiel zorgt voor het terugwinnen van de restwarmte.

Voor de toevoer van lucht wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van decentrale fancoil-units aan de gevel die de lucht 
rechtstreeks van buiten betrekken. De fancoil-units verwarmen en koelen de toevoerlucht tot de gewenste temperatuur. De 
gewenste luchthoeveelheid wordt bepaald aan de hand van CO2 metingen in de kantoorruimten. Hierdoor en door het ontbreken van 
lange kanaallengtes, wordt het energieverbruik voor ventilatie sterk gerduceerd.

Om onnodig energieverbruik door verlichting te voorkomen worden alle ruimtes voorzien van daglicht- en aanwezigheidsdetectie. 
De lichtbehoefte wordt met energiezuinige hoogfrequente lichtbronnen ingevuld.
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Duurzame invulling:

Het ontwerp stimuleert het duurzaam gebruik van energiebronnen. De voor de bedrijfsvoering benodigde energie wordt 
betrokken uit zonnecellen op het dak van de laagbouw. De toren zelf veroorzaakt nauwelijks schaduw en in de omgeving zijn 
geen andere hoge gebouwen. Het dak van de laagbouw leent zich hiermee perfect voor zonnecellen.

Windturbines in de toren zelf zijn een tweede energiebron. Wind wordt via openingen naar de verticaal geplaatste turbines geleid. 
Zodoende wordt de hoogte van het gebouw benut voor energieproductie. 

Er kan voor de verwarming en koeling gebruik worden gemaakt van warmte- en koudeopslag in de bodem of van de constante 
temperatuur van het oppervlaktewater. Met behulp van warmtepompen wordt de onttrokken warmte- en koude op de juiste 
temperatuur gebracht voor de aanwezige fancoil-units. Het aanvullend aanbrengen van een droog vloersysteem met 
vloerverwarming / vloerkoeling op de bestaande vloerconstructie in de laagbouw is energetisch en mogelijk ook 
kostentechnisch interessant. De efficiëntie moet nader worden onderzocht.
De ligging aan de Schelde biedt kansen voor het opwekken van waterkracht, wat nader dient te worden onderzocht.

Tot slot kan de mogelijkheid van het aankopen van duurzame energie voor de restvraag door de gebruiker worden overwogen in 
het kader van de keuze voor een duurzame oplossing.
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Materiaalgebruik:

De materialen bestaan uit demontabele, herbruikbare en “oneindig” beschikbare grondstoffen, zoals prefab beton, glas en staal. De 
constructie wordt geheel modulair en demontabel opgebouwd. De grond die wordt uitgegraven voor het gebouw wordt hergebruikt 
om het terrein plaatselijk op te hogen. 

Ook de unieke omgevingsfactoren van de locatie aan de haven worden ingezet om de duurzaamheid te vergroten. Het hele ontwerp 
is gericht op de aanvoer van zo groot mogelijke bouwdelen per boot. De staalconstructie kan in grote elementen 
vervaardigd op een scheepswerf en per schip naar de locatie gebracht. Hier wordt het met kranen op zijn plaats gebracht. Het 
roestvaststaal van de bekleding volgt dezelfde route. 

De voor de kern noodzakelijke beton voor de klimkist van de toren wordt ter plaatse gemengd. Hierbij wordt het zand en het 
cement per boot aangevoerd. Als toeslagmateriaal wordt (indien aanwezig) puin uit de omgeving gebruikt

Tenslotte voorkomt het hergebruik van de bestaande laagbouw de verspilling van materialen en grondstoffen.

Watergebruik:

Het watergebruik in kantoren is beperkt. Door het toepassen van waar mogelijk volumestroom begrenzers wordt het 
watergebruik verder beperkt. Het eventueel gebruik maken van grijs water voor het spoelen van toiletten kan het waterverbruik nog 
verder beperken, maar leidt in de praktijk ook vaak tot meer gebruik van bleekmiddel. Het gebruik van grijs water voor toilet spoeling 
is dan ook niet meegenomen in ons ontwerp.

Afvalstromen:

Het hemelwater wordt op het terrein gefiltreerd. De riolering van het gebouw wordt via een eigen afwaterzuivering en eventueel 
helofytenfilter schoon afgevoerd naar de omgeving. 
De overige afvalstromen binnen het gebouw worden zoveel als mogelijk gescheiden en gerecycled. Wij dragen hier zorg voor tijdens 
de bouwperiode. Tijdens de exploitatieperiode hopen we, dat de gebruiker deze traditie voortzet.

Transport:

Zoals al aangegeven zullen wij tijdens de bouwperiode zoveel mogelijk gebruik maken van vervoer over het water. Hiermee wordt 
de uitstoot van vrachtverkeer voorkomen. In de exploitatieperiode kan de gebruiker de CO2-uitstoot van auto’s beperken, door voor 
het van bezoekers en het woonwerk verkeer van het personeel gebruik te maken van biodiesel of energiezuinige hybride auto’s. Het 
personeel kan door fietsplannen en het stimuleren van het carpoolen, worden aangezet tot verminderd autogebruik.

Onderhoud:

Het onderhoud van een hoge toren drukt normaliter zwaar op de exploitatiekosten. Wij stellen daarom voor, om een 
gevelmateriaal toe te passen, dat niet onderhouden hoeft te worden. Dit vraagt meer budget bij de investeringskosten, maar 
bezuinigt veel in de exploitatiekosten. 

De grote glasvlakken van de toren worden gereinigd vanuit een glazenwasomloop. Deze is voorzien van aanlijnmogelijkheden voor 
de glazenwassers. 
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Windturbines

Afzuigventilator

Warmtepomp

Warmteterugwinning uit
retourlucht tbv warmtepomp

Technische ruimtes

Lucht wordt op natuurlijke wijze
afgevoerd via de schacht

PV cellen

Warmtewisselaar om warmte en koude periodiek 
op te slaan en te gebruiken

Vloerverwarming/verkoeling voor basiscomfort

Grasdak voor geleidelijike regenwaterafvoer
Beperkt koellast in de zomer

Energie efficiente licht armaturen met daglichtregeling

Daglicht zo diep mogelijk de ruimte binnen

Natuurlijke toevoer via bouwkundige plenum met
decentrale mechanische toevoer middels een facoil unit
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8. Oppervlaktestaat




