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De grootste uitdaging vandaag is een gebouw te 
ontwerpen waarin op een correcte en vooruitziende wijze 
alle contextuele, stedenbouwkundige, architecturale, 
technische en ecologische parameters geïntegreerd zijn 
samengebracht.

Duurzaam bouwen is een geïntegreerd en 
interdisciplinair proces waar alle aspecten een 
weloverwogen plaats krijgen. Het doet opdrachtgever, 
gebruikers, bezoekers, studiebureaus, etc… nadenken 
over alle aspecten van onze leef-en werkomgeving.

Een duurzaam concept doet uitspraken over de 
voetafdruk, de mobiliteit, de energiesystemen, het 
materiaalgebruik, het comfort  & binnenklimaat,  
afvalbeheer, gebouwbeheer, natuurlijke omgeving, water, 
enzovoort. 

Een duurzaam gebouw is niet alleen duurzaam of groen 
op korte termijn maar het blijft een veel langere rol 
spelen in de natuurlijke omgeving.

Voor dit project stellen we voor, het ruime en brede 
begrip “duurzaamheid”  kwantificeerbaar, kwalificeerbaar, 
traceerbaar en benoembaar te maken. Dit gebeurt door 
middel van een duurzaamheidsmeter of monitor. Deze 
monitor is gebaseerd op vergelijkbare systemen als 
LEED of BREAAM INTERNATIONAL.

In overleg met de bouwheer wordt duurzaamheid 
benoemt in 10 hoofdstukken. Dit kader dient niet om op 
het eind van de rit de nodige vaststellingen te doen maar 
het is een levend instrument die het mogelijk maakt 
elke ontwerp- en uitvoeringsfase te evalueren en bij te 
sturen.

De ambities liggen dus erg hoog :

een mens- en milieuvriendelijk voorbeeldproject dat • 
de bakens voor de toekomst uitzet
functioneel, flexibel, toegankelijk, veilig• 
met een minimale CO2 uitstoot (minimaal • 
energieverbruik)
met een optimaal binnenklimaat• 
gebruik makende van milieuverantwoorde • 
materialen
met een zuinig en efficiënt waterverbruik• 
met een geïntegreerd waterzuiveringsysteem• 
met een geïntegreerd luchtzuiveringssysteem• 
slim en innovatief, het gebouw als energie-• 
opwekker.
Het projectvoorstel wil een gebald, gecondenseerd • 
en holistisch antwoord geven op de gestelde 
opdracht.

Er werkten vele mensen mee aan dit project, 
architecten en ingenieurs maar ook experts op gebied 
van ergonomie, klimaatbeheersing, geveltechniek, 
waterzuiveringstechnieken, luchtzuiveringstechnieken, 
akoestiek en landschapsontwerp.

1. voorwoord

foto: Global air pollution map by Envisat’s SCIAMACHY.
Deze kaart is gebaseerd op achttien maanden observatie van 
ESA’s aardobservatiesatelliet Envisat. Hierop werd voor het 
eerst nauwkeurig de menselijke impact op de luchtkwaliteit 
zichtbaar gemaakt. De rodevlekken tonen de meest gepollueerde 
zones op aarde en wijzen op een zeer hoge productie van 
broeikasgassen.

0.

10. Beheer

9. Innovatie

8. Economie en werk

7. Gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid

6. Energie

5. Grondstoffen en afval

4. Water

3. Natuurlijk milieu

2. Mobiliteit

Geïntegreerd projectproces

1. Inplanting en functie
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Een traditionele controletoren heeft meestal het silhouet 
van een zuil waarop een min of meer omvangrijk 
volume, onderaan de zuil is de toegang en/of bijkomend 
programma gesitueerd.
Om bij een controletoren de noodzakelijke “hoge” 
werkplekken te realiseren zijn er indrukwekkende 
structuren, omvangrijke ontsluitingen (trappen, 
liften) en technische uitrustingen (koelgroepen, 
leidingenkanalen…) nodig. Zeer nuchter uitgedrukt zijn 
er grote investeringen zijn nodig om op 60 à 70 meter 
hoogte menselijke activiteiten te ontplooien.

Anderzijds zijn de normen, gesteld aan dergelijke 
“hoge” werkplekken, hoog en veeleisend. Hier werken 
en verblijven mensen gedurende langere werktijden 
dan in een gewone werkomgeving, met shifts van een 
half etmaal. De concentratie is er hoog, de activiteiten 
vragen grote verantwoordlijkheden en er wordt in een 
sterk teamverband geopereerd.
Tevens is de specifieke locatie, in het hart van het 
Antwerpse industriële landschap, onderhevig aan tal van 
eerder complexe en bedreigende invloeden: wind, hoge 
luchtpollutie, hoge concentraties fijn stof,...

Studie van het programma van eisen legt een complex 
en veelzijdig programma bloot. In eerste instantie is een 
pve een lineair opgestelde lijst van functieonderdelen, het 
is een compendium van verwachtingen, relatieschema’s 
en oppervlaktes.

Vanuit de invalshoek van compactheid, zonering en 
functionaliteit kan je stellen dat gelijkaardige functies best 
worden gegroepeerd of toch minstens in elkaars buurt 
worden samengebracht, dat circulatielijnen rationeel 
worden bedacht en soepel en vlot kunnen worden 
gebruikt, dat structuur en grid programmawisselingen in 
de tijd aankunnen, enzovoort. 

Vanuit deze bevindingen is beslist het bestaande blok B 
niet te behouden maar het daaraan nieuw toegewezen 
programma te integreren in de nieuwbouw. Het liet 
ons toe functies te groeperen en soms zelfs samen 
te laten vallen. Alles wordt in het werk gesteld om het 
programma van eisen op een verantwoorde, duurzame 
en uiteindelijk economische manier te tot uitdrukking te 
brengen.

2. Concept
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green machine

We vragen ons dus af, in de visie van duurzaamheid, 
compactheid en rationalisatie, of de tussenruimte, 
de “zuil”, niet op een efficiëntere wijze kan worden 
ingezet om een win-win situatie creëren. De structuren 
en ontsluitingen zijn er reeds, toevoegen van vloeren 
en een omhulling liggen bijna voor de hand. De grote 
warmteafgifte van de servers is beschikbaar om het 
middengebied op basistemperatuur te houden. 

Zo ontstaat een schema waarin de centrale zone 
wordt omsloten en een concrete functie krijgt : de 
green machine. Deze tussenzone wordt opgevat als 
een “hangende tuin”, een “klimaatmachine”  of groen/
blauwe long waar binnen- en buitenlucht en water 
worden gezuiverd. De omhullende gebouwschil wordt 
daarenboven ingezet als energie-producerende huid. 

Het gebouw verkrijgt zodoende een grote autonomie en 
weet een binnenklimaat en een werkomgeving met het 
grootste comfort te genereren die uitzonderlijk is in deze 
context. 

Het project ambieert een verregaande symbiose 
tussen de gebouwde en natuurlijke omgeving, 
tussen het menselijk vernuft en de natuur. Het 
gebouw ademt lucht uit die schoner is dan voorheen 
en loost enkel zuiver water. De huid produceert 
energie en interageert op intense wijze met de 
context. Het project wil een werkende oase zijn  in 
een harde industrieel landschap.

lectuur van het volume

De toren omvat onderaan onthaal en lobby, kantoren en 
vergaderruimtes, eet- en ontspanningruimtes. Bovenaan 
bevindt zich het crisiscentrum, het controlecentrum, 
de sociaalfunctionele ruimtes, het opleidingscentrum, 
enzomeer. 

De toren hangt over een plint van 2 bouwlagen. tussen 
deze plint en het sluisgebouw komt het parkeergebouw. 
In functie van zonering zijn alle server- en technische  
/ grondgerelateerde ruimtes samengebracht in deze 
plint. Magazijnen, laden en lossen, technische ruimtes, 
serverruimtes met gerelateerde kantoren, sanitaire 
voorzieningen, doucheruimtes, toegangen, etc… 

De green machine is ontwikkeld als een 
“klimaatmachine” alias “hangende tuin”: toegankelijk 
en bezoekbaar, dichtbij de eet- en ontspanningruimtes, 
en met een 360° zicht. Er zijn tevens informele 
vergader- en ontmoetingsruimtes voor personeel en 
bezoekersgroepen.
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hoogte

Een vergelijkend onderzoek geeft aan dat een 
werkvloerniveau voor het controlecentrum op +60.00 
m boven het maaiveld optimaal is. Deze hoogte zorgt 
voor een grote visibiliteit voor veraf gelegen zones maar 
laat ook toe overzicht te bewaren op de beide sluizen. 
De vloer van het crisiscentrum bevindt zich op 64.00 m 
hoogte. Van hieruit zijn de vereiste zichten gegarandeerd 
en dient de video-wall als centrale focus.

+ 60.00 m

+ 80.00 m

+ 100.00 m

+ 40.00 m

30 % zicht

sluis

65 % zicht100% zicht

63

22

87

97

82

onderzoek hoogte ifv zichtlijnen nabije omgeving onderzoek hoogte ifv zichtlijnen ruime omgeving
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planvorm

De planvorm voor de toren is enerzijds ontstaan door 
onderzoek naar zichtlijnen ver en nabij, de ergonomie 
van de controle/crisisvloer, interne relatieschema’s. 
Anderzijds speelden ook een eenvoudige starre 
structuur, een grote compactheid en repetitie een 
belangrijke rol.
De vertikale ontsluiting is excentrisch geplaatst. Dit zorgt 
voor werkvloeren met een grote interne flexibiliteit en 
aanpasbaarheid.

flexibiliteit

De verdiepingsvloeren zijn vrij indeelbaar. Door de 
hangstructuur, waar de plateaus aan ophangen, zijn 
kolommen en dragende wanden in het plan beperkt. 
Het hangprincipe beperkt tevens de afmetingen van 
de structuur in de gevel, wat de visuele relatie tussen 
interieur en exterieur optimaliseert. De indeling en 
toegewezen functies van de meeste niveaus kunnen 
wijzigen in de loop der tijd. Diverse planschema’s zijn 
mogelijk.

Structureel is de plint volledig losgemaakt van de toren. 
Daardoor kan de plint in de tijd zelfs probleemloos 
inkrimpen of uitbreiden. Er is uitgegaan van een 
rechthoekig plan met een orthogonaal grid. Door 
afschuiningen en inkepingen in functie van alle soorten 
verkeer is het plan dynamischer gemaakt.

Voor het parkeergebouw wordt geopteerd voor een 
stalen structuur. Het is niet ondenkbaar dat deze in de 
loop der tijd een nieuwe bestemming of locatie krijgt. 

planvorm

flexibiliteit



3. Plannen, snedes en gevels
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structuur

opleidingscentrum & crisiscentrum

werkvloer

restaurant & rustruimte

green machine

restaurant & rustruimte

VTS-simulator

parkeergebouw

kantoren

inkom

servers & kantoren

technieken, doucheruimte en opslag
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NN

inplantingsplan
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De mens

Een slingerend knuppelpad kan voorzien worden langs 
de plas en de rietkraag. Er kan eventueel een brug 
worden voorzien over de gracht die de toevoer van het 
regenwater vanuit het gebouw voorziet.

Dieren

Aangezien de bouwgrond geïsoleerd ligt tussen twee 
sluizen, is het niet gewenst landdieren en amfibieën 
aan te trekken. Echter is het ideaal om vogels aan te 
trekken. 
Verschillende rietvogels zoals de ijsvogel, de kleine 
karekiet, de rietzanger en de blauwborst zullen zich 
thuisvoelen in de gecreëerde groene omgeving. 
Ook verschillende eendensoorten kunnen worden 
aangetrokken.
Om ijsvogels aan te trekken worden enkele vrijstaande 
bomen voorzien met overhellende takken nabij het 
water. 
Een grote verlichting moet worden vermeden. In plaats 
daarvan kan een directe verlichting worden voorzien 
waar nodig.

Onderhoud

Zowel het riet als het extensieve hooiland zijn zeer 
gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm. Het riet zal 
jaarlijks terugkomen en moet niet worden gesnoeid. Het 
hooiland moet niet gemaaid worden aangezien de grond 
zeer arm is waardoor het gras amper groeit. Het is wel 
mogelijk dat het knuppelpad af en toe moet worden 
vrijgemaakt.
Om het grondverzet te verminderen kan een berm 
worden gemaakt met het uitgegraven zand voor de plas.

3. Omgevingsaanleg

Door de footprint van de toren te beperken kan een 
deel van de site terug ingericht worden als natuurlijke 
ruimte. De omgeving wordt dan ook aangelegd als 
een onderhoudsarme natuurlijke biotoop die herinnert 
aan het historische scheldelandschap en aan de 
oorspronkelijke sfeer van het schelde-estuarium.    

Inplanting

De footprint van het gebouw laat de projectzone aan 
de zijde van de Schelde zoveel mogelijk open en 
onaangetast. een heli-platform is op de uiterste punt 
ingeplant. tussen dit platform en de plint van het gebouw 
is een natuurlijke biotoop gecreëerd. een pad zorgt voor 
een gemakkelijke verbinding met het gebouw.

Deze “tuinzone” is onderhoudsvrij en kan door een grote 
variëteit aan plaatselijke flora een verrijking betekenen in 
het nu misschien eentonig publiek domein van grasland.

biotoop

Het havengebied van Antwerpen behoort tot natura 
2000, een Europees beschermd natuurgebied waar de 
natuurlijke habitat en de wilde fauna en flora beschermd 
en hersteld worden. 

De natuurlijke oevers van de Schelde zijn opgebouwd uit 
een sliklaag die dagelijks onder water komt te staan door 
de eb en vloedwerking en een brede schorlaag die enkel 
wordt overstroomd bij springtij en begroeid is met riet.
Dit natuurlijke havenlandschap wordt voortgezet 
in de groenaanleg van de site. Er wordt een vijver 
aangelegd met daarrond een brede rietkraag. Rond de 
helikopterplaats wordt een extensief hooiland voorzien 
van 30 a 40m breed.

De plas

De plas doet dienst als buffer- en infiltratiebekken voor 
het opgevangen regenwater in de gebouwen. Er wordt 
een gracht aangelegd langs de gebouwen tot aan de 
vijver. De uitgraving van de plas wordt niet uniform op 
dezelfde diepte uitgevoerd. Om een variatie te creëren 
in habitats en om de ecologische waarde te verhogen, 
worden verschillende dieptes voorzien. Er wordt ook een 
deel dieper uitgegraven met een geleidelijke overgang 
naar een ondieper gedeelte om ervoor te zorgen dat een 
deel van de plas te allen tijde watervoerend blijft.
De oevers worden in natuurlijk materialen uitgevoerd: 
schanskorven of kokosrollen in plaats van betontegels. 
Om een zo natuurlijk mogelijke oever te creëren wordt 
een variatie van geen tot flauwe talud voorzien.
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natuurlijke schelde-biotoopwilde grassen

knuppelpaadjesheli-platform extensief groendakrietkraag
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In het ACC werken en verblijven mensen gedurende 
lange werktijden. De concentratie is er hoog, de 
activiteiten vragen grote verantwoordlijkheden en 
er wordt in een sterk teamverband geopereerd. De 
werkplekken kennen een continue bezetting. Dit vraagt 
om een zelden gezien comfortniveau en een uitgekiend 
concept omtrent zicht, licht, akoestiek,....  

1. Verantwoording gemeenschappelijke 
werkvloer

1.1 Vorm

Concentrische opstelling desks : De concentrische 
opstelling van de desks maakt het mogelijk om de 
functionarissen die gebruik maken van de videowall 
en uitzicht moeten hebben op de Westerschelde op 
een goede kijkafstand bij een goede kijkhoek rond de 
videowall te positioneren. Hierdoor is onderling visueel 
contact hierdoor beter mogelijk.

Getrapte vloer : Gekozen is voor een getrapte vloer om 
op die manier het zicht op zowel de Westerschelde als 
de videowall te optimaliseren.

Dimensies desks : Er is rekening gehouden met een 
gemiddelde breedte per desk van 3500 mm en een 
diepte van 1000 mm. Deze dimensies zullen per 
functiegroep worden aangepast aan de taken en de 
benodigde hardware.

 1.2 Indeling

Bijgevoegd staat een tabel met de eisen voor de 
werkplekindeling (De kleurcodes corresponderen met 
het relatieschema uit het programma van eisen.) Voor de 
indeling zelf zie schematische indeling werkplekken.

2. Videowall

2.1 Dimensies

De dimensies van de videowall hangen af van een 
aantal factoren, namelijk de grootte (en mate van 
detail) van het radargebied dat wordt gepresenteerd, 
het kritisch detail dat men moet kunnen waarnemen op 
de werkplekken aan de buitenste ring en de zichtlijnen 
vanaf de verschillende werkplekken op én langs de 
videowall.
In een vergelijkbaar havencoördinatiecentrum is een 
videowall toegepast van 4x3 50inch-cubes. Dit komt 
neer op 2250 mm (H) x 4000 mm (B). De kijkafstand 
bedroeg in die specifieke situatie 9 m (figuur). 

4. Interieur, ergonomie en akoestiek

figuur : kijkhoeken van werkvloer en crisiscentrum naar videowall

figuur : dimensies  van de videowall
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DESK DIENST FUNCTIE RELATIE MET ZICHT OP

1 MDK Regioverkeersleider 2,3,4,5,6,7,8,9,10,16 Schelde, Video Wall (VW)

2 MDK Verkeersleider 1 Schelde, VW

3 MDK Verkeersleider 1 Schelde, VW

4 MDK Verkeersleider 1 Schelde, VW

5 MDK Verkeersleider 1 Schelde, VW

6 MDK Verkeersleider 1 Schelde, VW

7 MDK Verkeersleider 1 Schelde, VW

8 MDK Verkeersleider 1 Schelde, VW

9 MDK Reserve 1 Schelde, VW

10 MDK VBS/ACC loods 11,12,13,14,15,16 Schelde, VW

11 MDK Chef-loods 10 Schelde, VW

12 MDK Chef-loods 10 Schelde, VW

13 MDK Lodico 10 Schelde, VW

14 MDK Lodico 10 Schelde, VW

15 MDK Lodico 10 Schelde, VW

16 GHA Hoofdverkeersleider 1,10,17,18,19,20,21, Schelde, VW

. 22,23,24,25,26,27,28 

17 GHA Verkeersleider 16,20,21,22,23,29 Sluizen

18 GHA Werkleider sleepdienst Dokken 16,19,26 Sluizen

19 GHA Dokmeester werkleider 16,18,26,27 Sluizen

20 GHA Coördinator binnenvaart 16,17,29 Sluizen

21 GHA Coördinator binnenvaart 16,17,29 Sluizen

22 GHA Coördinator binnenvaart 16,17,29 Sluizen

23 GHA Coördinator binnenvaart 16,17,29 Sluizen

24 Derden Werkleider Sleepdienst Schelde 16,26,27 Schelde

25 Derden Werkleider Sleepdienst Schelde 16,26,27 Schelde

26 Derden Werkleider havenloodsen 16,18,19,24,25,27 -

27 Derden Werkleider bootsmannen 16,19,24,25,26 -

28 Derden S&SS 16 -

29 Mistloods dokken 17 -

In het ontwerp voor het ACC moet rekening worden 
gehouden met grotere kijkafstanden (ca. 12 m tot de 
vierde ring). Bovengenoemde dimensies gelden daarom 
als minimum.

Dimensies videowall minimaal: 3x4 50inch-cubes • 
2250 mm (H) x 4000 mm (B). Kosten hiervoor 
bedragen ca. €360.000,-
Dimensies videowall (maximaal mogelijk in ruimte): • 
5x8 50 inch-cubes 3750 mm (H) x 8000 (B). Kosten 
hiervoor bedragen ca. €1.200.000,-
De inbouwdiepte voor een videowall van dit formaat • 
bedraagt minimaal 75 cm
Indien de onderhoud aan de videowall via de • 
achterzijde plaatsvindt, moet nog minstens 90 cm 
onderhoudsruimte worden voorzien.

2.2 Zichtlijnen

Op bijgevoegde figuren worden de kijkhoeken bij 
het waarnemen aangegeven die worden gehanteerd 
bij de positionering van de werkplekken op de 
gemeenschappelijke werkvloer ten opzichte van de 
videowall. Dit zowel in het verticale als in het horizontale 
vlak. De snede toont de indicatieve zichtlijnen bij 
verschillende dimensies van de videowall. 

De kleurcode geeft de geschiktheid aan : 
groen = aanbevolen• 
geel = acceptabel• 
rood = ongeschikt• 

3. Desks

De desks (zie figuur) zullen nader worden uitgewerkt in 
de vervolgfase. Hieronder volgen de basiseisen voor 
verdere detaillering:
 

De desks zijn elektrisch in hoogte verstelbaar.• 
De monitoren zijn bevestigd aan een eventueel in • 
hoogte verstelbaar ophangframe.
De vorm en grootte van de desk wordt afgestemd • 
op de taken en de hoeveelheid benodigde ICT-
hardware per functiegroep. 
In het ontwerp is rekening gehouden met desks met • 
een breedte variërend van 3000 tot 4000 mm. In de 
figuur is een voorbeeldwerkplek met een breedte 
van 3500 mm (incl. bergruimte aan de zijkant) en 
een bergkast met een breedte van 400 mm. Op 
deze desk kunnen minimaal 6 19-inchmonitoren 
worden geplaatst.
De achterzijde van de desks (indien deze vrij in de • 
ruimte staan) en de achterzijde van de monitoren op 
de desk worden voorzien van akoestische panelen. 
De hoogte is zodanig dat er geen belemmering kan 
ontstaat voor het zicht. figuur : voorbeeld inrichting desks figuur : hoogte-onderzoek in functie van zicht op sluizen 

figuur : kijkhoeken bij het waarnemen van de videowall

+ 60.00 m

+ 80.00 m

+ 100.00 m

+ 40.00 m

30 % zicht

sluis

65 % zicht100% zicht
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4. Akoestiek

In het akoestisch advies tijdens het wedstrijdontwerp 
kijken we naar de belangrijkste akoestische opties voor 
het niveau van de werkvloer.  Het is onze bedoeling 
om de grote lijnen van het ontwerp in de juiste 
richting te sturen.  Deze uitgangspunten, vertaald in 
het wedstrijdontwerp, zijn de basis voor de verdere 
uitwerking van de akoestische maatregelen op een 
gedetailleerder niveau, tijdens het definitieve ontwerp, in 
overleg met alle betrokkenen.

Het niveau met de controle-werkplekken is een grote 
ruimte waarin een (maximaal) 30-tal werkposten zijn 
samengebracht.  Deze mensen voeren beeldschermwerk 
uit maar communiceren ook, met elkaar, of met de 
mensen buiten via telefoon of marifoon.  

Akoestisch comfort in die omstandigheden vraagt 
het beheersen van de luidheid in de ruimte en het 
verzekeren van de spraakverstaanbaarheid. Het 
beheersen van de luidheid - het geluidniveau in de ruimte 
veroorzaakt door de communicatie van de werknemers 
- vraagt een voldoende oppervlakte geluidabsorptie.  In 
het ontwerp zijn de grote, niet beglaasde zones van de 
vaste wanden en het plafond (zowel het lage deel als het 
hoge deel) afgewerkt met een materiaal met een zeer 
hoge geluidabsorptie (aw ≥ 0.90).  

Als bijkomende geluidabsorptie is de vloer bekleed met 
tapijt.  Het tapijt dempt ook sterk de loopgeluiden, zodat 
die geen bron van mogelijke geluidhinder worden.  Deze 
voorzieningen vormen de basisabsorptie in de ruimte.

In de inrichting nemen we bijkomende geluidabsorptie 
op, om de nagalmtijd verder te reduceren, 
zodat naast de beperking van de luidheid ook 
de spraakverstaanbaarheid verzekerd is.  Deze 
geluidabsorptie zien we onder de vorm van 
geluidabsorberende afwerking (stofbespanning, 
geperforeerde panelen,...), voornamelijk op de verticale 
vlakken van de werkposten.

Op deze manier is de totale geluidabsorptie voldoende 
hoog, zeer goed verspreid over de ruimte, en uniform 
over het belangrijke frequentiegebied van de spraak 
door de verschillende materialen (poreus, tapijt, 
geperforeerde panelen).

De opstelling van de werkposten is grotendeels 
bedacht als een auditorium, waardoor ze een goed 
zicht hebben op het centrale projectiescherm.  
Informatie uit de algemene luidsprekers bij dit scherm 
is door de auditorium-opstelling voor iedereen perfect 
verstaanbaar.

Het streven naar een rustig werkklimaat wordt 
gerespecteerd door een ventilatie met een zeer lage 
inblaassnelheid, waardoor het ventilatiegeluid in de 
ruimte aan strenge normen kan voldoen (streefwaarde: 
35 dB(A), zoals in vergaderruimten).

akoestiek

akoestische panelen aan voorzijde desks 
(vanaf vloer) en achter beeldschermen

wand met akoestische panelen

wanden aanlichten

geheel akoestisch plafond

overal zachte vloerbedekking

akoestische panelen boven loungegebied

werkplekken zonder radiogesprekken

werkplekken met (mogelijk) veel radiogesprekken
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5. Verlichting en zonwering

De verlichting wordt uitgevoerd in een combinatie • 
van algemene ruimteverlichting, aangevuld met 
werkplekverlichting.
De algemene ruimte verlichting is uitgevoerd als • 
indirecte (omhoog stra-lende) verlichting. Met deze 
soort verlichting is de spiegelingshinder op de 
schermen minimaal en de ruimtebeleving door het 
verlichte plafond goed. Met deze indirecte algemene 
verlichting wordt een basisverlichting in de ruimte 
gebracht. In de nachtsituatie moet het aanlichten 
van het plafond worden teruggebracht om spiegeling 
van het plafond in de ruit te voorkomen.
De lichtsterkte van de algemene verlichting wordt • 
centraal geregeld, de werkplekverlichting kan iedere 
medewerker zelf aanpassen.
Het type armatuur moet gekozen worden op basis • 
van onderstaande eisen.

Eisen voor verlichtingssterkte

Een lijst met de aanbevolen verlichtingssterkten voor het 
ACC is aangegeven in bijgevoegde tabel.

Eisen voor lichtkleur

Als lichtkleur voor TL-buizen wordt nr. 83 (door sommige 
leveranciers ook wel aangeduid als 830) aanbevolen. 
Deze TL-buis heeft een kleurtemperatuur van 3000K 
(warm wit) en een kleurweergave-index van 85 (goed).

Eisen voor helderheidsverschillen

Grote helderheidsverschillen in het gezichtveld moeten 
voorkomen worden. An-ders wordt het werk erg 
vermoeiend en kan het niet goed uitgevoerd worden.
In de praktijk worden hiervoor de volgende richtlijnen 
gehanteerd:

helderheid van taak en van directe omgeving: 3:1 of  • 
1:3
helderheid van taak en van ruimere omgeving: 10:1 • 
of  1:10 

In bepaalde gevallen zijn helderheidsverhoudingen van 
maximaal 1:30 of 30:1 ook nog acceptabel.

Aandachtspunten : 
Lichtbronnen in de kijkrichting van het oog worden • 
zoveel mogelijk afgeschermd. 
Lichtbronnen worden niet tegen een donkere • 
achtergrond geplaatst
Werkplekverlichting wordt niet vóór, maar naast of • 
boven de gebruiker geplaatst. 

verlichting DAG

armaturen 500lux, bestaande uit directe 
werkplekverlichting en indirecte (via plafond) 
ruimteverlichting

looppadverlichting

wanden aanlichten

verlichting NACHT

voorbeeld voor lichtplan in nachtsituatie, 
binnen gemarkeerde zone: 300lux,
daarbuiten: ca. 100lux

looppadverlichting

Aanbevolen verlichtingssterkte (lux)

type ruimte Dag Nacht

Archiefruimten 200 200

Crisiscentrum 500 500

Gemeenschappelijke werkvloer 500 300

Kantoren 500 500

Keuken 500 500

Opleidingscentrum 500 500

Magazijn 100 100

Receptiebalie 300 300

Refter en sociaalfunctionele ruimten 200 300

Technische ruimten 200 200

Toiletten 100 100

Trappen 150 150

Aanbevolen verlichtingsniveaus in veel voorkomende situaties
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Object Kleur Materiaal

Vloer (Donker)grijs / -blauw
Zachte bekleding, zoals tapijttegels (ivm 

akoestiek en toepassing op computervloer)

Wanden Wit
Afwerking met zachte materialen ivm 

akoestiek

Plafond Grijstint

Bij voorkeur zachte afwerking. Dit is echter 

afhankelijk of een klimaatplafond zal worden 

toegepast

Horizontale bladen (werkbladen, bladen van 

lage kasten)
Licht van kleur Volkern

Verticale bladen (kasten onder tafel, lage 

kasten)
Donker van kleur Vrij te kiezen

Tabel : aanbevolen kleuren

Eisen voor zonwering

Om optimaal zicht vanaf de gemeenschappelijke 
werkvloer naar buiten toe te waarborgen is in het 
ontwerp rekening gehouden met de volgende eisen:

Toepassing van een vaste luifel aan de buitenzijde • 
om fel zonlicht tijdens zomermaanden te weren.
Schuinstand van de raampartij van 15 graden. Deze • 
schuinstand zorgt ervoor dat het licht van objecten 
uit de ruimte naar boven toe gereflecteerd wordt in 
plaats van terug de ruimte in.
Toepassing van licht getint glas met een LTA (factor • 
voor de lichtdoorlating) tussen 0,5 en 0,6  en een 
lage ZTA (factor voor doorlating zonne-energie). 
Toepassen van een tweelaagse zonwering aan de • 
binnenzijde, waarbij de eerste laag nog goed door 
te kijken is en de tweede laag de lichtsterkte verder 
terugbrengt. Een eerste laag met transparante folie 
rolgordijnen is bijvoorbeeld een goede optie.
Maximale lichtwering: Het instralende zonlicht en • 
de lichtsterkte van een heldere lucht (bijvoorbeeld 
een witte wolk, orde grootte 20.000 cd/m2) moet 
teruggebracht worden tot een lichtsterkte van ten 
hoogste 800 cd/m2. Dit betekent een reductie van 
minimaal 95%. 
Folie-rolgordijnen, lamellen en luxaflex moeten niet-• 
spiegelend zijn naar binnen toe. 
Rolgordijnen dienen tevens voorzien te zijn van • 
een ‘gootgeleiding’ aan de zijkanten, zodat er geen 
spleten zijn waardoor zonlicht nog kan toetreden.

6. Kleuren en materialen

Met betrekking tot de kleurkeuze gelden de volgende 
aandachtspunten:

Kleuren trekken erg de aandacht en moeten daarom • 
beperkt worden toegepast.
Het gebruik van een iets donkerder plafondkleur • 
voor de gemeenschappelijke werkvloer wordt 
geadviseerd om spiegeling ervan in de nachtsituatie 
te voorkomen.
Het gebruik van primaire kleuren in de gehele ruimte • 
moet worden vermeden. 
Gebruik van drukke patronen op muren, plafonds en • 
vloerbedekking geeft een onrustig beeld en wordt 
niet toegepast in het ontwerp.
Reflectiefactoren van vloer, muren, plafond en in de • 
ruimte aanwezige objecten moeten niet teveel van 
elkaar verschillen. Aanbevolen reflectiefactoren zijn 
aangegeven op de bijgevoegde figuur.

Rekening houdend met het bovenstaande 
aandachtspunten werd de bijgevoegde  tabel opgesteld 
met de aanbevolen kleuren. 

Figuur : beheersing zonlicht dmv folie-rolgordijn Figuur : beheersing zonlicht dmv lamellen / luxaflex

Figuur : aanbevolen reflectiefactoren
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7. Crisiscentrum

Het crisiscentrum bevindt zich direct boven de 
gemeenschappelijke werkvloer en biedt door middel 
van een videconstructie uitzicht op de videowall. Het 
is door middel van een glaswand geheel afgesloten 
van de gemeenschappelijke werkvloer. Een centraal 
geplaatst grootbeeld LCD-scherm biedt informatie over 
het crisisgebied. 

Centraal in het crisiscentrum is een vergadertafel 
opgesteld. In geval van een crisis kunnen de 
hoofdverantwoordelijke functionarissen (burgemeester, 
hoofdcommissarissen politie en brandweer, 
verantwoordelijke personen van MDK of GHA etc.) aan 
de vergadertafel plaatsnemen.

In een concentrische, verhoogde ring daaromheen 
is voor iedere functionaris een informatie-/ 
communicatiedesk beschikbaar die bemand wordt door 
bevoegde personen die de communicatie voeren met de 
commandanten en functionarissen ter plaatse.
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8. Interieur

Los meubilair

De vooropgestelde milieu- en kwaliteitszorg die 
voorgesteld wordt voor het hele project, zal ook worden 
doorgetrokken naar de inrichting en losse meubilering.
Ook voor het los meubilair zal door het ontwerpteam aan 
de opdrachtgever een selectie worden overgemaakt - na 
een marktonderzoek -  waarbij:

functionaliteit en ergonomie• 
milieucriteria • 
esthetiek• 
prijs/kwaliteit verhouding• 

van het gewenste meubilair worden uitgelicht.

Er worden producten van firma’s gekozen die de 
invalshoek van milieuzorg in hun filosofie hebben 
opgenomen – en dat ook kunnen voorleggen door de 
nodige ISO 9001 en 14001 certificaten.  De gehanteerde 
duurzaamheidscriteria zijn vooral:

afwezigheid van gevaarlijke en milieugevaarlijke • 
producten ( formaldehyde-arm)
bestaande uit ( deels ) gerecycleerde en • 
recycleerbare materialen
minimale milieueffecten bij verbranden of storten• 
voorkeur voor monomaterialen / minimum • 
materiaalgebruik...
levensduur ( met de nodige testen) • 
nalevergarantie producten en onderdelen• 

vaste inrichting 

Comfort
- Meubel los en vast
- Kleur
- Materialen
- Continue diensten 

werkvloeren en de sociaalfunctionele ruimtes zijn 
onderhoudsvriendelijk, duurzaam, hoge kwaliteitseisen

plint +0: hier is gekozen voor een industriële afwerking: 

eenvoudige en duurzame materialen• 
polybeton voor vloeren• 
binnenwanden in silicaatsteen (+dunpleister)• 
 sanitaire ruimtes bekleed met keramische tegels• 
kleurkeuzes ifv lichtopbrengst en lichtreflectie• 

plint +1: 

kantoren en serverruimtes met verhoogde vloeren• 
binnenwanden in silicaatsteen (+dunpleister)• 
lichte binnenwanden (volgens noodzaak)• 
sanitaire ruimtes bekleed met keramische tegels• 
kleurkeuzes ifv lichtopbrengst en lichtreflectie • 
wanden

toren: 

laag +2: onthaal, houten vloer, onthaalbalie in hout, 
akoestische verlaagde plafonds.

toegang toren (+2) : de toegangslaag van de toren (+2) 
is een open beglaasd plateau met houten vloeren en 
een houte balie. Er wordt oa. een akoestische verlaagd 
plafond voorzien. . 

De kantoren en het opleidingscentrum worden ingericht 
met een verhoogde vloer bekleed met tapijt. Het 
beglaasde binnenschrijnwerk wordt uitgevoerd in hout. 
De kleurkeuzes van wanden ed. gebeuren in functie van 
de lichtopbrengst en de lichtreflectie. 

De controlekamer en het crisiscentrum worden voorzien 
van verhoogde vloeren bekleed met tapijt. Het vast 
meubilair wordt uitgevoerd in hout. De kleurkeuzes van 
wanden, vloeren en plafonds gebeuren in functie van 
lichtopbrengst en lichtreflectie. Aan de desks stellen 
we het gebruik van ergonomische stoelen voor (H. 
Miller), De zichtbare staalstructuren zijn wit of lichtgrijs 
geschilderd.

plint +0

plint +1

toegangslaag toren (+2)

kantoren en opleidingscentrum

werkvloer en crisiscentrum



blz 35 / ACC toren Antwerpen / OO 1701 B



blz 36 / ACC toren Antwerpen / OO 1701 B

1. Veiligheid

In de plint werden twee inkepingen gemaakt waar 
de toegangen zijn samengebracht. Aan de zijde van  
de Berendrechtsluis (BS) is de hoofdtoegang. De 
snede uit het volume van de sokkel aan de kant van 
de  Zandvlietsluis (ZS) functioneert voor laden/lossen, 
evacuaties, personeelsingangen. Deze inhammen worden 
beschermd door een beveiligd hekwerk. eenmaal voorbij 
dit hekwerk kom je in een “voortuin” of een “tussengebied” 
waar je de eigenlijke toegangen vind.

Bezoekers komen via de hoofdtoegang (BS) in een sas. 
een roltrap brengt de bezoeker rechtstreeks naar niveau 
+3. op deze open verdieping met een all-round view 
over de omgeving en het water, is de onthaalbalie met 
een kleine expo-ruimte gesitueerd. verder bezoek in het 
gebouw wordt van hieruit gestuurd.

Medewerkers en bedienden kunnen ook via deze 
hoofdtoegang het gebouw betreden. zij hebben echter 
via het sas toegang tot de trappen- en liftgroepen. van 
daaruit kunnen ze elke gebouwlaag bereiken. Ook via  
de zijde van de Zandvlietsluis kan het gebouw betreden 
worden.

Er is voor gezorgd dat  men vanuit het parkeergebouw 
het controlegebouw op laag +1 kan betreden door middel 
van een brugvolume. daarom zal ook de in/uitgang van 
het parkeergebouw met een beveiligd hekwerk worden 
uitgerust.

2. Evacuatie

De verticale evacuatie wordt gegarandeerd door 2 
liften en 2 trappenkokers. deze ontsluitingen verbinden 
centraal het plintvolume en het torenvolume. trappen- en 
liftkokers zijn naar opengewerkt naar de oostgevel zodat 
het verticale verkeer zichtbaar wordt gemaakt. Ook 
omgekeerd wordt de “beleving” van stijgen en dalen met 
zicht op het spectaculaire havengebied een feit.
Alle loopafstanden zijn conform de regelgeving.

5. Veiligheid en evacuatie
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niet beveiligde zone: vrij toegankelijk

primair beveiligde zone:
na een primaire toegangscontrole zijn deze delen toegankelijk.

secundair beveiligde zone:
deze delen van het gebouw zijn enkel en alleen toegankelijk voor medewerkers, 
bevoegden en bezoekers onder begeleiding.

toegangscontrole

14%

14%

1.

2.

14.

10.

transit

technieken

magazijn

parking 

fiets

moto

..

niveau 0

14%

H

14%

niveau +1

dagdienst
afsluitbaar

continue dienst niveau +2
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6. Green machine

groene wand : zuiveren en bevochtigen 
ventilatielucht

Energie-producerende gevel : PV-cellen 
geïntegreerd in de gevel

verwarming tussenzone met 
restwarmte van de servers

Opvang en hergebruik van
regenwater

groendak

verwarmen en koelen : 
free-cooling / warmtepomp dokwater 

Vijver : waterinfiltratie

Energie-producerende gevel : PV-glas-gevel

warmteafvoer tussenzone : dwarsventilatie

Biologische zuivering van het
grijswater door  planten en  bomen

groene wand : zuiveren en bevochtigen
ventilatielucht

watervrij sanitair & compostproductie

warmteafvoer door dubbele
gevel : schouweffect
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Zoals de huid van een levend organisme beschermt de 
gebouwhuid tegen de natuurelementen (zon, regen, 
wind,...), ze regelt de vocht- en warmtebalans en en 
verzekert een behaaglijk binnenklimaat.

De comforteisen van het gevraagde bouwprogramma 
zijn erg hoog. Tevens zijn de eisen en omstandigheden 
van heel diverse aard.  Dit laat zich lezen in het 
gevelconcept. De schil van de toren is  immers een 
bouwdeel dat een heel intense interactie aangaat met 
de omgeving. Soms is een wijds en ongehinderd uitzicht 
van het grootste belang, op een ander moment kunnen 
giftige industriële rookpluimen of een sterke  zonne-
instraling een bedreiging vormen. 

matrix

Opdat elke ruimte en elke zone de meest performante 
en best denkbare gebouwschil zou krijgen, werd er een 
matrix opgesteld waarbij een aantal parameters zijn 
benoemd. Transparantie, lichtopbrengst, zonwering, 
eisen met betrekking tot binnenklimaat,.... Het resultaat 
van dit ondezoek levert ons een aantal gevelprincipes 
op. De geveltypes worden niet willekeurig of puur 
estethisch ingezet, maar net daar waar de context en de 
omgevingsomstandigheden ze vereisen. Het is als het 
ware de context die de gevel ‘ontwerpt’.

Deze strategie, waar elke ruimte een als het ware 
op maat gesneden gevelprincipe krijgt in functie van 
omgeving en oriëntatie, leidt tot een weloverwogen, 
duurzaam en dankbaar gebouwontwerp waarin elke 
keuze weloverwogen en sterk gemotiveerd is. 

smart skin

Het geïntegreerde ‘intelligente’ gevelconcept zet zich 
door in de plaats - het juiste gevelpakket op de juiste 
locatie - maar reageert eveneens dynamisch in de tijd. 

De gevel opent of sluit ventilatie-kleppen in functie van 
het binnenklimaat. Door de porieën van deze ‘ademende’ 
gebouwhuid wordt verse lucht aangezogen of ontstaan 
natuurlijk schouweffecten doorheen de dubbele gevel en 
de green machine om zonnewarmte af te voeren. 

Deze intelligente ‘ademende’ huid registreert constant 
de concentraties van polluenten in de buitenomgeving  
ten gevolge van de aanwezige industriële rookpluimen. 
Wanneer het gevaar bestaat dat vervuilde luchtstromen 
het binnenklimaat bedreigen zal het de huid haar 
porieën tijdelijk sluiten of lucht aanzuigen op een minder 
vervuilde hoogte. 

Ook de zonneweringen reageren op de zonnestand en 

7. Huid

CO
2
 - NO

x
 - roet - fijn stof - VOC

O
2

geklimatiseerde ruimte

0°180°+ 0

transparantie (licht)

0°180°+ 0

+60m

transparantie (zicht)

0°180°+ 0

zonwerende maatregelen

0°180°+ 0

NWZO NOOW ZW NWZO NOOW ZW

NWZO NOOW ZW NWZO NOOW ZW

+60m

+60m +60m



blz 41 / ACC toren Antwerpen / OO 1701 B

de zonne-instraling ifv een optimaal binnenklimaat. 

energie-producerende huid

Waar mogelijk wordt de gevel ingezet als energie-
producerende huid. Het gebouw wordt zo eveneens 
energie-machine die een deel van haar eigen 
energievraag kan produceren. 

Waar de gevel-matrix aanduidt dat gesloten 
geveloppervlakken aangewezen of vereist zijn en 
de oriëntatie gunstig is, bestaat de buitenschil uit  
fotovoltaïsche panelen. 

Ter hoogte van de green machine is transparantie 
wel vereist. Door het toepassen van pv-glas blijft de 
transparantie verzekerd. Tegelijk functioneren de pv-
elementen als zonwering die overmatige zonne-instraling 
beperkt. 

klimaatgevel

Om op elke plaats een optimaal antwoord te bieden 
op de gestelde eisen werd op bepaalde locaties een 
klimaatgevel voorzien. 

Deze dubbele huidsgevel geeft het gebouw een extra 
beschermlaag. De winddruk op het gebouw zal afnemen 
en er wordt een extra akoestische barière. Zonweringen 
en lamellen voor daglichtsturing kunnen hier op 
onderhoudsvriendelijke wijze worden aangebracht, 
afgeschermd van wind en regen. 

De klimaatgevel leent zich ideaal voor natuurlijke 
warmteafvoer. Door schouweffecten in de gevelspouw 
wordt zonnewarmte afgevoerd op natuurlijk wijze, zonder 
enig energieverbruik. 

‘s Winters vormt deze zone een extra isolatiebuffer die 
de warmte lucht van de serverruimtes naar de green 
machine voert. 
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Trias Energetica

Duurzaam en energiezuinig bouwen vraagt een 
integrale aanpak. Keuzes gemaakt aan het begin van 
het ontwerp – bijvoorbeeld op vlak van gebouwschil 
en -volume, indeling van de ruimten – zullen een 
grote impact hebben op het energieverbruik. In elk 
geslaagd gebouwontwerp werken bouwkundige en 
installatietechnische factoren samen om tot een 
goedwerkend integraal geheel te komen.
Om een vooruitstrevend ecologisch project te 
realiseren is het van cruciaal belang de onderstaande 
logica te volgen wat betreft de maatregelen die moeten 
genomen worden. We noemen dit de trias energetica : 

1°  Beperken van de energievraag

2°  Gebruik van hernieuwbare / natuurlijke bronnen

3°  Efficiënt genereren van de resterende vraag

8. Energie
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Intelligente dubbele huidsgevel

De gevel wordt ter hoogte van de beschermde volumes 
uitgevoerd als dubbele hybride gevel. De buitenschil 
wordt in twee delen opgesplitst: een sterk geïsoleerd 
binnenblad – zoals vermeld in de vorige paragraaf - en 
een voornamelijk beglaasd buitenblad. In de spouw 
tussen de twee schildelen wordt zonwering geplaatst 
en ventilatie voorzien. De buitenste schil loopt verder 
ter hoogte van de middenzone. De toepassing van een 
dubbele gevel biedt de volgende voordelen : 

• Beperken van de winddruk, de ramen kunnen worden 
geopend
• Akoestische bescherming door extra geluidsbarrière
• Het plaatsen van buitenzonwering wordt mogelijk
• Gemakkelijker onderhoud
• Grotere luchtdichtheid door extra schil
Deze voordelen rechtvaardigen de extra investering. 
Door de doorgedreven isolatie van de beschermde 
volumes en de ventilatie van de spouw tussen de twee 
gevelbladen, zal de opwarming van de spouw geen 
problemen geven. 

De dubbele gevel wordt samengesteld uit een patroon 
van verschillende basiselementen. In functie van de 
eisen van het archterliggende programma en in functie 
van de oriëntatie en de omgevingsomstandigheden 
wordt het meest gepaste en meest performante paneel 
voor de juiste locatie geselecteerd. 

Het gebruik van enkel glas is weloverwogen. De 
U-waarde van het enkel glas ligt veel lager dan die van 
dubbel glas. Dit heeft een positief effect in de zomer 
doordat de warmte sneller kan worden afgevoerd. In de 
winter wordt deze ruimte op temperatuur gehouden door 
de restwarmte, afgegeven door de datacenters,  naar de 
green machine af te voeren. Zelfs met enkele beglazing 
volstaat het warmte-overschot afkomstig van de servers 
om deze ruimte op minimum 5°C te houden. 

Uit thermisch oogpunt wordt dus gekozen voor enkele 
beglazing, maar er spelen ook andere factoren zoals 
windbelasting, sterkte, hardheid, brandweerstand, 
kostprijs, … Door de afwisseling van opake en 
beglaasde gevelelementen en zal er een beperking zijn 
van de zonnewinsten. tevens wordt dat de beglazing 
uitgerust met een performante zonwerende coating.

1. Beperken van de energievraag

Als basismaatregel voor het beperken van de 
energievraag is het cruciaal een zo compact mogelijk 
gebouw te realiseren in functie van het opgegeven 
programma van eisen. Dit met aandacht voor de 
oriëntatie en een hoge kwaliteit van de gebouwschil op 
vlak van isolatie en luchtdichtheid.

Bouwfysische ingrepen kunnen worden beschouwd als 
de eenvoudigste en tegelijk meest efficiënte ingrepen 
om energie te besparen. Het eenvoudigst omdat 
bouwfysische maatregelen slechts eenmalig aandacht 
vragen, namelijk tijdens het bouwproces. In tegenstelling 
tot technische installaties vragen ze geen of nauwelijks 
onderhoud. Meest efficiënt omdat eenmaal geplaatst, 
bouwfysische componenten jaar na jaar energie blijven 
besparen. 
Een tweede luik van energiebesparende maatregelen 
zal bestaan uit het optimaal benutten van daglicht en 
het beperken van de koelvraag door aandacht door 
zonwering en het benutten van de thermische massa.

Als een gevolg van het opgegeven programma wordt 
het beschermde volume opgesplitst in twee delen, 
namelijk een boven- en benedendeel, zoals aangeduid 
op de figuur. 
Binnen de beschermde volumes gelden strenge eisen 
voor het binnenklimaat: 

goede luchtkwaliteit (IDA-klasse 3)• 
 vochtigheidsgraad tussen 35% en 70%• 
comforttemperatuur conform de ATG richtlijnen• 1. 

De middenzone ( = green machine) wordt thermisch 
aanzien als een getemperde buitenruimte met 
temperaturen tussen de 5 en 35°C. Deze aangename, 
groene ruimte is afgeschermd van vrieskoude, wind, 
regen,... Dit volume ook in het beschermd volume 
opnemen brengt enkel onnodige extra energieverbruiken 
met zich mee. 

1 De ATG richtlijnen (Adaptieve Temperatuur 
Grenswaarden) zijn gebaseerd op de methode van Fanger 
en de door hem ontwikkelde Predicted Mean Vote (PMV) 
met het daaraan gekoppelde Predicted Percentage of 
Dissatisfied. Deze richtlijnen worden beschreven in de 

ISSO-publicatie 74. 

Isolatie en luchtdichtheid

Het is belangrijk de beschermde volumes sterk en 
koudebrugvrij te isoleren. Dit beperkt niet alleen de 
verwarmingsbehoefte in de winter, maar beschermt ook 
tegen warmtedoorslag in de zomer.
De wanden die de beschermde volumes omringen 
hebben een U-waarde van 0.2 W/m2K voor opake 
delen en van 1.0 W/m2K voor beglaasde delen. Binnen 
de beschermde volumes wordt gebruik gemaakt van 
gemiddeld geïsoleerde wanden (U-waarde 0.3 W/m2K 
voor opake delen en 2 W/m2K voor beglaasde delen).

Hun functie is om  zones met een licht verschillend 
binnenklimaat van elkaar te scheiden. 
Naast een streng isolatiecriterium, moet ook voldaan 
worden aan een luchtdichtheidscriterium, n

50
 < 0,6. 

De in- en exfiltratie van lucht op grote hoogtes is niet 
te onderschatten en kan naast grote warmteverliezen 
ook tochtproblemen veroorzaken. Om een goede 
luchtdichtheid te bekomen kan best een ervaren 
aannemer gekozen worden die moet voldoen aan een 
prestatie-eis van luchtdichtheid.

20°C - 24°C

5°C - 35°C

20°C - 24°C

-10°C - 35°C

0.2 - 1.0 W/m2.K

5 W/m2.K

0.2 - 1.0 W/m2.K
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Datacenter : Het koelen van de datacenters wordt 
gerealiseerd door middel van free-cooling met koude 
buitenlucht. De afgevoerde warmte wordt maximaal 
benut om de green machine op temperatuur  te houden. 
Green machine : De dubbele gevel werkt in 
combinatie met de open tussenzone natuurlijke 
ventilatie en warmteafvoer in de hand. Afhankelijk 
van de temperatuursomstandigheden openen of 
sluiten bepaalde ventilatiekleppen in de gevel zich. 
Verscheidene strategieën voor koeling en warmteafvoer 
worden op die manier mogelijk : 

natuurlijke koeling door middel van dwarsventilatie • 
doorheen de groene tussenzone
schouweffect doorheen de dubbele gevels • 
voert warmte af en vermijdt opwarming van de 
archterliggende lokalen. 
schouweffect over de volledige hoogte van de  • 
dubbele gevels en de tussenzone

Door dergelijk natuurlijk schouweffect en 
dwarsventilatie mogelijk te maken kan warmte 
afgevoerd worden zonder hulpenergie (ventilatoren) en 
zonder koudeproductie (koelmachines).
Een deel van de elektriciteitsbehoefte van het ACC wordt 
voorzien door eigen energie-opwekking door middel van 
fotovoltaïsche elementen in de huid van het gebouw. 
Voor het deel van de noodzakelijke stroom dat niet 
geleverd wordt door de eigen energie-producerende 
gevel kan een gekozen worden voor de aankoop  van 
lokaal geproduceerde groene stroom (windturbines 
havengebied).

Free cooling datacenter

Kantoorgebouwen worden gekenmerkt door een vrij 
hoge interne warmtelast (hoge bezetting met veel 
apparatuur en kunstlicht) waardoor het stookseizoen 
een stuk korter is dan bij een residentieel project. Het 
was dan ook essentieel om een concept uit te werken 
waarbij de koeling voor het overgrote op natuurlijke 
wijze gebeurt.
In het geval van datacenters is de koelproblematiek nog 
meer uitgesproken. Ten gevolge van de grote interne 
warmtelast is dit een type gebouw dat het hele jaar 
door koeling nodig heeft. Door de juiste conceptkeuzes 
te maken is het evenwel mogelijk om deze koeling een 
groot deel van het jaar op natuurlijke wijze te realiseren 
door middel van luchtgroepen met warmtewielen (free 
cooling). Verwarming en hygiënische ventilatie zijn 
onnodig omdat er geen menselijke bezetting is. 

De free cooling maakt gebruik van de koele 
buitenlucht om het datacenter te koelen. De lucht in het 
datacenter zelf wordt aan grote debieten gecirculeerd 
langs een warmtewiel waar ze haar opgenomen warmte 
afstaat.
Deze warmte wordt via het warmtewiel afgegeven aan 
de verse, koele buitenlucht. Deze lucht voert de warmte 
die werd afgestaan door de datacenters af naar de 
tussenzone via de dubbele gevel.  
De warme luchtstroom in de dubbele gevel betekent een 
extra beperking van warmteverlies uit de beschermde 
volumes. 

Qua installaties worden de datacenters uitgerust met 
een systeem voor freecooling in combinatie met 
koelcompressiemachines. 
 Enkele cijfers:
Warmtelast datacenter: 400 m2 * 750 W/m2 = 300 kW
Het vereiste ventilatiedebiet van de verse buitenlucht 
voor het afvoeren van de geproduceerde warmte is 
afhankelijk van de buitentemperatuur:

T• 
ex

 = -10°C Q = 25.000 m3/u
 T• 

ex
 =  10°C Q = 60.000 m3/u

10°C < T• 
ex

 < 25°C Q = 60.000 m3/u in combinatie 
met compressiekoeling
T• 

ex
 > 25°C  Q = 0 m3/u, er kan geen koeling 

meer gerealiseerd worden met dit systeem. De 
volledige warmtelast wordt weggekoeld met behulp 
van compressiekoelmachines.

Het vereiste verwarmingsvermogen om de middenzone 
van -10°C (de koudste buitentemperatuur) naar 5°C te 
verwarmen, rekening houdend met een verliesoppervlak 
van 3840m2 en een U-waarde van enkel glas: 

288kW  <  300kW (vermogen van de datacenters). • 
De warmte van het datacenter is dus voldoende om 
de middenzone op 5°C te houden, zelfs wanneer de 
volledige gevel zou worden uitgevoerd in enkel glas.

Het hierboven beschreven passieve koelsysteem 
kan ongeveer 85% van de volledige koelvraag van 
de datacenters op zich nemen, de overige 15% (bij 
piekkoellast op warme dagen) worden gerealiseerd door 
een compressiekoelsysteem).
Zoals duidelijk aangegeven onderaan op de schema’s 
wordt het datacenter gekoeld met frisse buitenlucht, dit 
zowel ‘s winters, tijdens het tussenseizoen alsook op 
een zomernacht. 

verse (koele)
buitenlucht

verse (warme)
buitenlucht

lucht datacenter

koellast = 300 kW -> 40 000 m3/u

warmtewiel

tussenzone
(winter)

buiten
(zomer)

2. Gebruik van hernieuwbare of natuurlijke bronnen

In het winterschema is duidelijk te zien dat de warmte 
wordt afgevoerd naar de green machine via de dubbele 
gevel. Buiten het stookseizoen wordt de opgewarmde 
lucht terug naar buiten geblazen. 
Enkel op de warme zomerdagen wordt niet 
gekoeld met buitenlucht maar door middel van 
compressiekoelmachines. 

De datacenters worden alle drie gegroepeerd  
onderaan het gebouw in de sokkel voorzien worden.  In 
functie van het onderhoudsgemak, het beperken van de 
initiële plaatsingskost en het verminderen van het totale 
gewicht van de toren wordt de technische laag volledig 
en optimaal toegankelijk vanaf het maaiveld.
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Free heating / cooling green machine 

‘s Winters wordt een groot debiet verse (warme) 
buitenlucht, op temperatuur gebracht door de 
warmteafvoer van de datacentra, doorheen de dubbele 
gevel naar de groene machine gevoerd. 
De groene ruimte blijft op die manier werken als 
aangename en betreedbare wintertuin. Zo blijven de 
planten en bomen gespaard van vrieskoude en blijven 
de waterzuiveringsprocessen het hele jaar door in 
werking. 
De stroom warme lucht doorheen de dubbele gevel 
beperkt bovendien de warmteverliezen vanuit de (reeds 
sterk geïsoleerde) beschermde volumes naar buiten toe. 

 Buiten het stookseizoen wordt restwarmte niet langer 
naar de tussenzone geblazen maar meteen terug 
naar buiten. Wanneer oververhitting dreigt door grote 
zonnewinsten wordt de warmte op natuurlijke wijze 
afgevoerd. Door het openen van ventilatiekleppen 
in de gevel wordt een natuurlijk schouweffect 
gecreëerd  waardoor onderaan koele buitenlucht wordt 
aangezogen. De warme lucht stijgt en wordt bovenaan 
naar buiten gestuwd.  Dankzij het schouweffect verbruikt 
dit proces geen energie (er zijn geen ventilatoren en/of 
koelmachines nodig.) 
‘s Zomers blijven de gevels als schouwen werken die 
op natuurlijke wijze de warmte afvoeren die zich in het 
gevelpakket opstapelt als gevolg van zonnewinsten. 

In de centrale green machine wordt een sterke 
opwarming vermeden door de warme lucht rechtstreeks 
af te voeren door het toepassen van dwarsventilatie. 

In de huid van het gebouw openen zich verscheidene 
ventilatie-openingen waardoor de warmte als het 
ware naar buiten geduwd wordt door de heersende 
wind. Op een dergelijke hoogte en in een dergelijke 
open, winderige schelde-omgeving is dit zeker een 
interessante strategie. 

In het stookseizoen zuigen de ventilatie-cicruits hun 
verse lucht aan vanuit de groene tussenzone (zie 
schema’s). 

Deze lucht is dus deels verwarmd door de datacentra en 
deels bevochtigd door de planten in de green machine.
Er wordt een opsplitsing gemaakt in de 
ventilatievoorziening voor het boven- en benedendeel. 
Aangezien de ruimten bovenaan de toren 24/24u 
bemand zijn en de ruimten beneden slechts overdag, zal 
met dit systeem de luchtgroep voor het benedengedeelte 
’s nachts tijdelijk kunnen worden uitgeschakeld. Wanneer 
de voorziening van ventilatielucht gecentraliseerd 
wordt, moeten grote afstanden overbrugd worden 
met luchtkanalen. Dit is duur en zou leiden tot grotere 
warmte/koudeverliezen.

crisiscentrum

hvac

dakvloer

toegang

kantoren

kantoren

structuur

refter

servers

hvac

kantoren
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refterhvac
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rust

opleiding

groene wand : zuivert en 
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dubbele gevel : doorvoer 
warme lucht servers naar 
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tussenzone : op temperatuur 
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Free cooling beschermde volumes

De verblijfslokalen in de beschermde volumes worden 
gekoeld door een watercircuit dat het dokwater gebruikt 
als koudebron.
De warmte van het gebouw wordt opgenomen door 
een koudwatercircuit dat doorheen het gebouw loopt, 
met betonkernactivering en stralingsplafonds als 
eindelementen. Dit circuit staat de warmte van het 
gebouw af aan het koude dokwater door middel van een 
warmtewisselaar. Er wordt in dit koelproces geen energie 
gebruikt. (Het verbruik van pompen wordt aanschouwd 
als hulpenergie.)
Wanneer het temperatuursniveau van het dokwater te 
hoog wordt voor free cooling, wordt een warmtepomp 
ingeschakeld. 
Op de figuur onderaan wordt de gemiddeld gemeten 
temperatuur van het water van de Schelde en van 
het kanaaldok weergegeven aan de ingang van de 
Berendrechtsluis. 

Energie-opwekking : 

Door het integreren van fotovoltaïsche panelen in de 
gebouwschil kan een deel van het  elektriciteitsverbruik 
worden gedekt door de eigen productie. Jaarlijks kan op 
deze manier 80.000 kWh geproduceerd worden. 

Waar het programma - voor wat betreft zicht- en 
lichtvereisten - toelaat dat de gevel zich sluit worden PV-
panelen aangebracht. 

Ter hoogte van de transparante tussenzone wordt de 
zuidgevel beglaasd met hybride PV/glas-panelen. Zo 
behoudt de gevel een transparantie en lichtopbrengst, en 
werkt deze tegelijk als zonnewering die de zonnewinsten 
- en dus de koelbehoefte - beperkt. 

Het toepassen van een micro-warmtekrachtkoppeling 
als extra elektriciteits-opwekking is niet rendabel in 
combinatie met de warmtepomp die de verwarming en 
koeling van de kantoren verzorgt. De beide installaties 
zullen te weinig draaiuren hebben. 
Indien er echter op geregelde tijdstippen voldoende grote 
hoeveelheden sanitair warm water nodig zijn op 60°C 
kan een micro-WKK wel rendabel worden. De WKK 
wordt immers gedimensioneerd op de warmtevraag en 
zal pas rendabel worden wanneer veel draaiuren kunnen 
worden gerealiseerd.

3. Efficiënt genereren van de 
resterende vraag
Wanneer natuurlijke schouweffecten, free-cooling en 
passieve technieken niet volstaan is het is evident dat bij 
de keuze van de verschillende installatiecomponenten 
energie-efficiëntie een uiterst belangrijk criterium is : 
warmtepompen, condenserende ketels  en koelmachines 
met hoge COP’s, verlichtingsarmaturen met hoog 
rendement, zuinige ventilatoren,…
Verwarming en koeling van de verblijfsruimtes 
(kantoren, refters, werkvloer,...) gebeurt door middel van 
een warmtepomp die haar warmte en koude onttrekt 
aan het water van het dok. Het dokwater wordt zo 
ingeschakeld als warmte- en koudebron. 
Voor verwarming en koeling geldt dat het aangewezen 
is de afgiftecomponenten te dimensioneren op 
respectievelijk lage-temperatuursverwarming en hoge-
temperatuurskoeling.  Een goede oplossing hier is de 
integratie van betonkernactivering in de draagvloeren 
waar de koelvraag dit toelaat. Op de werkvloer en in 
het crisiscentrum worden stralingsplafonds voorzien 
omwille van de hogere warmtelast.
Door het voorzien van een intelligente regeling kan 
zeer efficiënt ingespeeld worden op de resterende 
energievraag: aanwezigheidsdetectie voor de verlichting, 
een CO

2
-regeling voor de ventilatie, frequentiegeregelde 

ventilatoren en circulatiepompen,...

Koeling

De werkvloer en het crisiscentrum bovenaan de 
toren hebben grote warmtelasten, zowel intern 
als extern. Intern door de hoge bezetting, de vele 
computerschermen en de verlichting. Extern door de 
grote oppervlaktes glas (noodzakelijk voor goed uitzicht 
en optimale werking van het ACC). Dit maakt het moeilijk 
om ter plaatse van deze ruimtes freecooling toe te 
passen.
Om het hoogste comfort na te streven, wat betreft 
binnenklimaat maar ook op vlak van akoestiek, worden 
stralingsplafonds gebruikt als afgifte-element. In de 
kantoorruimtes kan mits uitwerking van een degelijke 
verlichtingsregeling en het toepassen van performante 
zonwering in de dubbele gevel om de warmtelasten te 
beperken, betonkernactivering worden toegepast.

’s Zomers wordt de dubbele gevel gebruikt om warmte af 
te voeren door middel van natuurlijke ventilatie doorheen 
de dubbele schil. Hierbij moet wel gelet worden op 
de eisen van brandveiligheid – branddoorslag over 
verschillende verdiepingen. 

Wanneer de temperatuur van het dokwater te hoog is 
voor free cooling gebeurt de koudeopwekking door een 
omkeerbare warmtepomp. Deze maakt gebruik van het 
dokwater als koudebron in tussenseizoen en zomer. 
Wanneer onvoldoende koelvermogen kan geleverd 
worden door de warmtepomp op dokwater, zullen 
koelcompressiemachines het vermogen aanvullen.

Figuur : New Meyer Hospital, Firenze

Figuur : free-cooling met water uit Schelde / dok
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Verwarming

De verwarmingsbehoefte is op verschillende manieren 
tot een minimum beperkt: 

een zo compact mogelijk gebouwvolume (in functie • 
van het vereiste programma van eisen)
doorgedreven isolatie • 
het gebruik van de restwarmte van de datacenters • 
voor het verwarmen van de middenzone
warmteterugwinning van warmte uit de afgevoerde • 
lucht met een warmtewiel. 

Bovendien zal door de constante bezetting van de 
bovenste verdiepingen, zelden het piekvermogen 
moeten geleverd worden – enkel bij een opstart in de 
winter. 

De resterende warmtevraag voor het volledige 
gebouw, ongeveer 160 kW, kan geleverd worden door 
de warmtepomp aangesloten op het dokwater in 
combinatie met condenserende ketels.
De stralingsplafonds worden aangesloten op een 
4-pijpsdistributie zodat zowel de koeling als de 
verwarming kan worden gerealiseerd met dezelfde 
afgifte-elementen en tevens een snelle omschakeling 
van koelregime naar verwarmingsregime mogelijk is.
Door de stralingsplafonds kan water aan een lage 
temperatuur – 30°C in plaats van 50° in standaard 
radiatoren – circuleren. 

Het temperatuursverschil tussen het dokwater en de 
te realiseren watertemperatuur verkleint waardoor de 
efficiëntie groter wordt en de warmtepomp meer van het 
totaal nodige vermogen zal kunnen leveren. 
In het onderste deel van de toren wordt 
betonkernactivering voorzien als afgifte-element. Ook 
hier stijgt de efficiëntie van de warmtepomp door het 
principe van lage-temperatuur-koeling. 
De dimensionering van de warmtepomp gebeurt 
aan de hand van de jaarbelastingsduurcurve. Daarin 
wordt weergegeven gedurende hoeveel tijd van het 
jaar een bepaald vermogen gevraagd wordt. Door de 
continue bezetting zal de piek van hoge vermogens in 
onderstaande figuur nog kleiner worden. 

Om een optimaal vermogen van een warmtepomp te 
bepalen, wordt de grootst mogelijke rechthoek onder de 
grafiek gezocht.

Zo wordt het vermogen niet te groot geschat – wat zou 
leiden tot grote investeringskosten – en de gebruiksduur 
wordt gemaximaliseerd. 
Wanneer de warmtepomp ook op deellast kan werken, 
vergroot het aantal draaiuren (tweede kleinere 
rechthoek).
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Figuur : verwarmen van de beschermde volumesFiguur : koelen van de beschermde volumes

In bovenstaande figuur wordt aangetoond dat een bovenliggend 
koud stralend element niet als onaangenaam wordt ervaren: 
bij een te verwachten termperatuursverschil tussen de 
luchttemperatuur en de temperatuur van het plafond van 10°C, 
ervaart slechts 2% van de gebouwgebruikers dit als storend.

Figuur : dimensionering warmtepomp adh van de 
jaarbelastingscurve
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9. Lucht

Ca. 40% van de vervuiling in de omgevingslucht is van 
grote afstand afkomstig; de rest is fkomstig van lokale 
bronnen.

1.3 Bespreking en besluit

De luchtkwaliteit in de omgeving van de projectsite is 
ondermaats. Sommige bronnen zullen in de toekomst 
worden aangepakt (bv. wegverkeer) andere zijn reeds 
vergaand gesaneerd (bv. industrie) dan wel zullen 
niet of pas op lange termijn worden aangepakt (bv. 
scheepvaart).

Een duurzaam gebouw veronderstelt een gezond 
binnenklimaat met een binnenluchtkwaliteit 
die beduidend beter is dan de vastgestelde 
omgevingslucht. Hierbij wordt bij het ontwerp van het 
gebouw rekening gehouden. Specifiek aandachtspunt is 
een rookpluim afkomstig van een schouw of fakkel die 
bij specifieke weertypes boven de site terechtkomt.

1. Luchtkwaliteit : omgeving

1.1 Situering

De ligging van het project,  het kunstmatig eiland 
omsloten door Berendrechtsluis, Zandvlietsluis, Schelde 
en kanaaldok, is essentieel voor de analyse van de 
luchtkwaliteit in en rond het gebouw.  
De as Kanaaldok – Sluizen – Schelde is een zeer 
intensieve scheepvaartroute.
De omgeving bestaat grotendeels uit haventerreinen 
(vnl. in gebruik voor op- en overslag van containers) 
en industrieterreinen (vnl. voor raffinage en chemische 
nijverheid met BRC en BASF als voornaamste). Aan de 
overzijde van de Schelde ligt de kerncentrale van Doel.
Lokaal is de Scheldelaan een belangrijke verkeersas. 
Verderop de A12 Antwerpen – Bergen-op-Zoom.

1.2 Luchtkwaliteit

De Antwerpse haven en hierbinnen specifiek de 
projectlocatie wordt gekenmerkt door intensieve 
luchtverontreiniging.
Volgende bronnen zijn relevant:

Dichtbij en op lage hoogte: scheepvaartverkeer • 
doorheen sluizen: dieseluitlaatgassen (NOx, roet, 
stof)
Dichtbij en op grondhoogte: uitlaatgassen van • 
wegverkeer: NOx, stof
Op afstand van grootteorde 1 km: talloze kleine • 
emissiepunten van industrieterreinen (Vluchtige 
organische componenten VOC, diverse andere 
types stoffen)
Op grotere hoogte (50 – 100 m) emissiepunten van • 
schouwen en fakkels in de omgeving (de meest 
relevante zijn aangeduid op de figuur.)

De bronnen dichtbij en de omvangrijke vlakke lage 
bronnen hebben zeer frequent een invloed op de 
projectsite. 

De hoge bronnen zijn op 1 – 3 km afstand gelegen maar 
kunnen bij specifieke atmosferische omstandigheden 
(windrichting vanuit de bron naar de sluizen, stabiele 
atmosfeer bv. ’s nachts of bij koud weer (inversie) een 
zeer sterke impact hebben op de luchtkwaliteit op een 
hoogte van 50 – 100 m op de projectsite, op de hoogste 
verdiepingen van de toren.
Er zijn geen permanente meetstations voor luchtkwaliteit 
in de omgeving van de sluizen. Het is algemeen 
aanvaard dat meetstations in de omgeving (bv. 
Berendrecht dorp) een gunstiger beeld geven dan de 
situatie ter hoogte van de sluizen. Bruikbaarder om 
de huidige luchtkwaliteit in te schatten zijn recente 
studies waarbij de luchtkwaliteit geschat wordt deels 
van metingen en deels van berekeningen vertrekkend 
van de omvang van de bronnen (verkeer, scheepvaart, 
industrie). figuur : Lage vervuilingsbronnen in de omgeving van de projectsite

figuur : Hoge vervuilingsbronnen in de omgeving van de projectsite
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Zo worden schimmelvorming, legionella en • 
vergelijkbare knelpunten vermeden.
De warmte uit de afgevoerde ventilatielucht wordt • 
in de winter gerecupereerd door middel van een 
warmtewiel – rendement tot 80%. Aangezien 
een warmtewiel naast de warmte ook het vocht 
uit de afgevoerde lucht recupereert, kan ook het 
vochtgehalte van de toegevoerde lucht op peil 
gehouden worden.
De luchtkwaliteit wordt weergegeven in verschillende • 
klassen, namelijk IDA-klassen, gedefinieerd in de 
norm EN 13779. Er wordt gekozen om minimaal 
te voldoen aan IDA3, een ventilatiedebiet van 
30m3/u/persoon. Dit levert zowel voor de boven als 
voor de beneden verdiepingen telkens een nodig 
ventilatiedebiet van 1500m3/u.

2.3 Integratie duurzaamheiddoelstellingen

Het ventilatiesysteem is niet – zoals een 
klassiek systeem – enkel ontworpen met oog op 
binnenluchtkwaliteit en warmteterugwinning.
Het systeem integreert kerndoelen die teruggaan op de 
drie duurzaamheidpijlers: 

mens•  : gezondheid & welbevinden 
economie•  : beheersing van de werkingskosten
milieu•  : energiebesparing

2.1 Aandachtpunten

Oorzaken van een minder goede binnenluchtkwaliteit 
zijn divers:

Onvoldoende ventilatie in functie van bezetting en • 
gebruik van de ruimtes. 
Afhankelijk van de ruimte: te hoog vochtgehalte, • 
te hoge CO

2
-concentratie (t.g.v. ademhaling), 

geur, te hoge waarden van specifieke polluenten 
(bv. afkomstig van bepaalde types materialen of 
toestellen)
Vrijstelling van bepaalde polluenten uit • 
bouwmaterialen (bv. formaldehyde uit bepaalde 
categorieën meubelplaat) of toestellen (bv. ozon uit 
bepaalde types printers en copiërs). 
Slechte ventilatie in combinatie met koude • 
oppervlakken wat kan leiden tot schimmelvorming
Te sterke schommelingen in temperatuur, tocht• 
Groei van bepaalde types bacteriën in • 
warmwatersystemen (bv. Legionella - douches, 
klimatisatie) 
Aanzuigen van buitenlucht van slechte kwaliteit.• 

De meeste van deze punten zijn bij een correct en 
duurzaam ontwerp bijna standaard een deel van de 
voorgestelde oplossing.

2.2 Toegepaste technieken

In de ACC-toren wordt de een goede binnenluchtkwaliteit 
gewaarborgd door:

Een goed ventilatiesysteem• 
Detectie•  van zeer hoge concentraties in 
buitenlucht zodat inname van sterk vervuilde 
lucht (in het bijzonder lucht vanuit de pluim van 
een schoorsteen bij specifieke atmosferische 
omstandigheden) vermeden wordt.
Een • intelligente, ademende gebouwhuid reageert 
op de gemeten concentraties van polluenten in de 
buitenomgeving. Het gebouw zal reageren wanneer 
het gevaar bestaat dat vervuilde luchtstromen het 
binnenklimaat aantasten. De huid zal zijn poriën / 
aanzuigopeningen tijdelijk  (gedeeltelijk) sluiten en/
of lucht aanzuigen van op een andere hoogte, buiten 
de rookpluim. 
Verwijderen van polluenten uit de buitenlucht door • 
passage in een groene wand: een biologische 
filter (biofilter) die stof, roet, NOx en vluchtige 
organische stoffen tegenhoudt en afbreekt en tevens 
het CO

2
-gehalte reduceert.

Correct en nauwgezet ontwerp van installaties, • 
watersystemen,  isolatie van de gebouwschil, 
enzovoort. 

figuur : Jaargemiddelde concentratie van fijn stof

figuur : Jaargemiddelde concentratie van NO2

figuur : de gebouwhuid reageert op vervuiling ifv binnenkimaat

figuur : integratie duurzaamheidsdoelstellingen

tabel : gewenst ventilatievoud ifv binnenluchtkwaliteit

CO
2
 - NO

x
 - roet - fijn stof - VOC

2. Luchtkwaliteit : een gezond  binnenklimaat
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3.1 Werkingsprincipe

Buitenlucht wordt aangezogen via de centrale zone van 
de toren. Afhankelijk van het seizoen gaat het om verse 
buitenlucht of om buitenlucht die voorverwarmd is door 
het afkoelen van de servers. 
De aanzuiging van verse buitenlucht wordt continu 
bewaakt met CO

2
-sensoren. Dit laat toe om uit te 

maken of het wel degelijk gaat om gewone buitenlucht 
en niet om een lucht die deels of geheel bestaat uit 
een rookpluim afkomstig van een bedrijf of schip in de 
omgeving.
Alle hoge schouwen en fakkels in de omgeving zijn 
immers in de eerste plaats in gebruik voor de afvoer 
van rookgassen van verbrandingsprocessen (fakkels 
van BASF en BRC, schouwen van energiecentrales van 
BASF en BRC, schouw van WKK-elektriciteitscentrale 
van Zandvliet-Noord op het BASF-terrein, 
scheepsdiesels). Rookgassen worden gekenmerkt door 
een sterk verhoogd CO

2
-gehalte (bv. 50 000 ppm in 

een rookpluim t.o.v. 300 à 400 ppm in omgevingslucht 
en 500 à 1000 ppm in te verversen binnenlucht). Bij een 
alarm op een dergelijke sensor wordt overgeschakeld op 
aanzuigen van lucht op een lagere hoogte.
Voor de aanzuiging van lucht op grondniveau naar 
de serverruimte is het risico op aanzuiging van een 
rookgaspluim verwaarloosbaar. Lucht die voor koeling 
van de serverruimte wordt ingezet, wordt gefilterd. 
De buitenlucht in de groene tussenruimte bevat dus:

stof, roet  (enkel in de zomer)• 
NOx    • 
Vluchtige organische stoffen  • 

en dit in concentraties die hoog zijn in vergelijking met 
normen voor een gezond binnenklimaat. 
Om die reden wordt een luchtzuivering ingeschakeld. 
Het moet gaan om een zeer flexibele luchtzuivering, 
bij voorkeur met een zeer laag energieverbruik en 
werkingskost en met een zo laag mogelijk ruimtebeslag. 
Deze criteria zijn voldaan voor een biofilter. Er wordt 
gekozen voor een type biofilter dat perfect kan ingepast 
worden in een kantooromgeving nl. een groene wand. 

Deze bestaat uit een verticale wand van glaswol of een 
vergelijkbaar substraat, dat automatisch wordt bevloeid 
en waarin planten groeien. De wortels van deze planten 
stimuleren de groei van specifieke micro-organismen die 
stof, roet, NOx en vluchtige organische stoffen opnemen 
en afbreken. Ook van nature aanwezige hinderlijke 
stoffen, zoals pollen, worden tegengehouden. 
In tegenstelling tot een traditioneel filtersysteem raakt 
een groene wand niet verzadigd met polluenten. De 
polluenten worden immers afgebroken door de microben 
in de wortelzone.

De werking van de groene wand als biofilter voor 
zuivering van binnenlucht is uitgebreid bestudeerd 
op labo en praktijkschaal. Zie onderstaande tabel. De 
concentraties voor de omgeving zijn gebaseerd op VMM-
meetstations en studies van VITO. De grenswaarden 
voor gezondheid zijn Vlaamse en Europese wetgeving 
en WHO-richtlijnen. De verwijderingsrendementen 
voor de groene wand zijn gebaseerd op onderzoek en 
publicaties van teams van de universiteiten van Sydney 
(Australië) en Guelph-Humber (Canada). 
Concreet zal de groene wand bestaan uit rotswol of 
een vergelijkbaar substraat, dat doorstroomd wordt 
met lucht afkomstig van de tussenruimte. Deze lucht 
is voorverwarmd zodat vorstprotectie van de groene 
wand overbodig is. De doorstroomsnelheid is laag (0,02 
– 0,04 m/s) om een goede contacttijd te realiseren en 
om het energieverbruik van het circuleren van de lucht 
door de biofilter te minimaliseren. Na de passage door 
de Groene Wand is de lucht schoon en geschikt voor 
verdere instelling van de gewenste temperatuur en 
vochtgehalte en verdeling over de kantoren.
De uit de lucht afgescheiden vervuiling wordt verteerd 
door de planten of door micro-organismen die op de 
planten groeien.
Het irrigatiewater is gerecupereerd gezuiverd water 
of – indien nodig – aangevuld met regenwater. De 
groene wand wordt regelmatig voorzien van water door 
een automatisch systeem waarmee op regelmatige 
tijdstippen water via kleine buisjes binnenin de groene 
wand verdeeld wordt. Het wateroverschot wordt 
opgevangen en stroomt gravitair verder naar het 
watercircuit.

omgeving van de site grenzen gezondheid typisch 
rendement

na groene wand

gemiddeld piek gemiddeld piek gemiddeld piek

Fijn stof 40 300 40 50 80% 8 60

NOx 50 200 30 125 80% 10 40

SO
2

9 180 20 125 85% 1,4 27

VOC 12 32 10 100 90% 1,2 3,2

Tabel : Concentraties van vervuilende stoffen in de lucht voor en na groene wand (μg/m3)

Figuur : University of Guelph-Humber 

Figuur : Lend Lease Corparate HQ 

3. Luchtzuivering door middel van een groene wand

Figuur : werkingsprincipe groene wand
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1. Omgeving

1.1 Situering

Het project is gesitueerd op het kunstmatig eiland 
omsloten door Berendrechtsluis, Zandvlietsluis, Schelde 
en kanaaldok. Het eiland bestaat uit opgehoogd terrein 
begrensd door kades. De oorspronkelijke bodem ligt 4 à 
5 m onder het maaiveld en bestaat uit een kleilaag met 
daaronder een zandige watervoerende laag.

1.2 Oppervlaktewaterkwaliteit

De omringende waterlopen zijn allemaal brak. In de 
Schelde volgt het zoutgehalte het tij (hoog tij = verhoogd 
zoutgehalte). In de dokken is er een seizoenseffect: 
zouter in de zomer en het najaar, zoeter in winter en 
voorjaar. Het water binnen de sluizen wordt bepaald 
door wijze van versassen.
De temperatuur volgt de seizoenen en schommelt tussen 
volgende extremen : 3 à 6°C in de winter en 22 à 25°C 
in de zomer. (Bron : meetpunten VMM)

1.3 Grondwaterkwaliteit

In het kader van deze voorstudie is geen specifieke 
informatie voor deze site opgezocht. Er mag worden 
aangenomen dat de situatie vergelijkbaar is met 
andere terreinen stroomop- en stroomafwaarts op de 
Scheldeoever.

Toplaag : zoet. Door beperkt volume ongeschikt voor • 
winning
Diepere laag : staat in direct contact met de Schelde, • 
brak.

1.4 Afvalwater

Er is geen collectieve waterzuiveringsinfrastructuur 
(riolering, openbaar waterzuiveringsstion) aanwezig.  
De bestaande gebouwen zijn uitgerust met een lokale 
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. 

Van de totale watervoorraad aanwezig op aarde is 97% 
zout water. Slechts 3% van het water is zoet, waarvan 
het grootste deel onder de vorm van ijs. Slechts een 
fractie van het zoete water is toegankelijk voor menselijk 
gebruik in huishouden, landbouw en industrie. Regenval, 
de enige vorm van hernieuwbaar zoet water maakt 
slechts 0,008% uit van de globale watervoorraad. Het is 
dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat we kiezen 
voor een integraal duurzaam waterconcept. 

We beperken het gebruik van alle waters (drinkwater, 
regenwater, grijs water) tot een absoluut minimum en 
kiezen voor alternatieven waar mogelijk.   
Tegelijk worden binnen ons voorstel alle afvalstromen 
geëlimineerd. Er is geen lozing van afvalwater of 
aansluiting op een klassiek rioleringssysteem. 
Het gebouw  is opgevat als een natuurlijke cyclus die 
de eigen afvalstromen verwerkt en opwaardeert tot 
waardevolle en (her)bruikbare stromen en grondstoffen. 
Deze kringloop wordt volledig opgevat als een natuurlijk 
proces (in tegenstelling tot de klassieke chemische 
waterzuivering.) 
In contrast met klassieke concepten wordt het 
(natuurlijke) zuiveringsproces van vervuild water hier 
niet losgekoppeld van de gebouwde omgeving en 
de gebruikslocatie. Zoals geïllustreerd in het schema 
hiernaast speelt de volledige natuurlijke cyclus zich af 
binnen de context van het gebouw en de projectsite. Het 
gebouw = het natuurlijk proces.

Beperken van het waterverbruik 

Grote verbruikers zoals sanitaire toiletvoorzieningen 
worden vervangen door watervrije / waterarme 
alternatieven met een zelfde comfortniveau.  

Waar het sanitair in een klassiek systeem 
verantwoordelijk is voor een grote uitstroom sterk 
vervuild water, levert het in ons voorstel enkel een 
hoogwaardig  compostmengsel op. 

Gebruiken van hernieuwbare waterbronnen

Verzamelen en gebruiken van regenwater waar 
mogelijk.

Zuiveren van noodzakelijke afvalwaterstromen  

Het waterverbruik dat niet kan vermeden worden 
omwille van oa. hygiëne en veiligheid, wordt zo 
efficiënt mogelijk georganiseerd. De geproduceerde 
afvalwaterstromen worden op natuurlijke wijze 
gezuiverd door een sequentie van plantenbedden, 
struiken en bomen in de centrale zone. 
Na zuivering kan het water herbruikt worden voor 
irrigatie ed. of in de bodem geïnfiltreerd worden. 

10. Water

opvang regenwater 

daken toren & sokkel
opbrengst : 700 m3 / jaar
tank : 15 m3

drinkwater

gebruik: douches, keuken, 
lavabos,...

buffertank grijswater

functie: buffer voor pomp, 
homogenisatie, eliminatie van 
warm waterpieken.

gebruik: irrigatie van 
plantenbedden. 

1000 liter buffer
9000 liter noodbuffer

compost tank

gebruik op terreinen van GHA en 
stad Antwerpen,  of afvoeren naar 
commerciële firma. 

35 m3

overloop

naar infiltratie-vijver
 

watervrij sanitair

waterloze urinoirs / 
foam-flush zittoiletten

biologische waterzuivering

Zuivering van grijswater door 
middel van irrigatie van 
plantenbedden. 

Hergebruik voor bevloeien van 
groene wanden. 

irrigatie groene wand

- gezuiverd grijswater (dmv 
plantenbedden, 500 m3/jaar)
- opgevangen regenwater (350m3/jaar)
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3. Sanitaire kringloop

3.1 Watervrije sanitaire systemen

Werkingsprincipe:

De toiletten worden niet gespoeld met water.
In een klassiek toilet heeft water volgende functies:

Geurslot• 
Spoelen van urinoir of toiletpot zodat hetgeen bij • 
het toiletgebruik achtergelaten wordt hieruit wordt 
weggespoeld
Verplaatsen van dit materiaal doorheen een • 
leidingennetwerk.

Bij een watervrij toilet wordt dit telkens anders opgelost. 
Zie onderstaande tabel.

Voordelen:

De directe voordelen zijn:
Halvering van het waterverbruik van het gebouw• 
Geen waterzuiveringsinstallatie nodig. • 
Geen investering, wegvallen van belangrijke • 
energieverbruiker (~50 000 kWh/jaar)
Geen afvalwaterlozing ; dus geen lozing van • 
restvervuiling (een klassieke kleinschalige 
waterzuivering verwijdert 80 – 95% van het 
organisch materiaal, maar verwijdert slechts 30 
tot 50% van de nutriënten ; juist het toiletgebruik 
veroorzaakt 90% van de nutriënten in het afvalwater 
van een klassiek gebouw).
Het afval wordt beschikbaar als een herbruikbare • 
stof. 

Indirecte voordelen zijn:
Betere hygiëne. De klassieke spoelknop is afwezig • 
en is dus niet langer een doorgeefluik voor 
ziektekiemen. 
Geluidshinder van doorspoelen van toilet wordt • 
volledig geëlimineerd en moet dus niet via specifieke 
bouwtechnieken aangepakt worden
Randvoorzieningen (composteertank) zijn kleiner • 
dan bij een klassiek toilet dat bij uitvoering volgens 
de huidige normen (regenwaterhergebruiksysteem, 
afvalwaterzuivering). 

2. Aanwezige waterstromen

2.1 Aanpak
Vertrekkend vanuit het eisenprogramma worden 
inschattingen gemaakt van:

Waterbehoeftes :  • 
hoeveelheden • 
minimale waterkwaliteit• 

Vrijkomende stromen : • 
hoeveelheden • 
haalbare bestemmingen (zuivering & • 
hergebruik)

2.2 Waterbehoeftes 

Eisenprogramma:

Bezetting per etmaal : • 
168 personen (FTE) • 
3 x 43 boven • 
1 x 39 beneden• 

Af en toe een groep bezoekers• 
Zeer hoog niveau van duurzaamheid• 
Waterverbruik voor :• 

toilet• 
lavabo’s• 
douches • 
refter met beperkte keukenvoorziening• 
ultilities (b.v. luchtbevochting, koeling, …)• 

Afweging verschillende waterverbruikers:

Lavabo’s, douches, refter : drinkwaterkwaliteit. 
Aansluiting op bestaand drinkwaterverdeelnet 
gevoed vanuit Antwerpse Waterwerken (AWW) of 
alternatief PIDPA.
Vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid van 
personeel en bezoekers is drinkwaterkwaliteit een must. 
Vanuit milieu en economie: de infrastructuur is aanwezig. 
Motivatie in termen van duurzaamheid: Leidingwater 
van AWW wordt geproduceerd vanuit oppervlaktewater 
(Albertkanaal). Dit is geen kritische of bedreigde 
waterbron. Ook indien zou gebruik gemaakt worden van 
PIDPA-drinkwater blijft deze redenering van toepassing.  
De grondwaterlagen die PIDPA exploiteert zijn zowat de 
enige in Vlaanderen die qua kwantiteit niet onder druk 
staan. Aankoop van leidingwater is veel goedkoper en 
veel minder energie-intensief dan productie op de site 
met b.v. indamping of omgekeerde osmose.

Besluit: doordat de lokale leidingwaterleveranciers 
AWW en PIDPA bronnen met een hoog niveau van 
duurzaamheid exploiteren heeft het geen zin om een 
eigen drinkwaterproductie te overwegen.

Toiletten : keuze voor watervrije systemen

De overwogen opties zijn:
Referentie : niet-duurzaam gebruik van leidingwater • 
in toiletten met waterspoeling
Toilet met beperkt waterverbruik (zittoilet met • 
dubbele toets, urinoir met automatische spoeling)
Spoelen met water van lagere kwaliteit dan • 
leidingwater

Regenwaterhergebruik (niet haalbaar – • 
aanbod regenwater te klein ; te weinig 
dakoppervlak in verhouding tot het aantal 
personen in het gebouw. Deze situatie 
is typisch voor kantoorgebouwen in 
hoogbouw)
Grijswaterverdeelnet AWW (project voor • 
grijswaterverdeelnet van AWW nog in 
voorstudiefase ; wordt mogelijks niet 
uitgebreid tot de projectsite ; verdeelde 
kwaliteit wellicht vrij dicht bij leidingwater 
cfr. grijswater-project in West-Vlaanderen 
dus nauwelijks hogere duurzaamheid dan 
gebruik van leidingwater)

Zuivering en hergebruik van afvalwater• 
Watervrije toiletten• 
Watervrij of waterarm urinoir • 
Watervrij of waterarm zittoilet (composttoilet of foam-• 
flush toilet)

De meest duurzame optie is een watervrij toilet:
Er is voor deze deelstroom geen afvalwaterzuivering • 
nodig
Er is geen lozing van afvalwater• 
Er wordt bespaard op verschillende fronten:• 

Eenvoudiger verdeelnet, minder • 
aankoopkosten van water
Geen afvalwaterzuivering, geen heffing op • 
lozen van afvalwater

Cruciaal is echter een hoge kwaliteit van deze • 
watervrije toiletten zodat deze met een minimum aan 
onderhoud en zonder geurhinder functioneren
In elk geval veel goedkoper dan water zuiveren tot • 
een niveau dat het terug als spoelwater voor toiletten 
kan ingezet worden.

Utilities: Het waterverbruik van de utilities kan in 
eerste instantie verwaarloosd worden.

De koeling van de serverruimte gebeurt het grootste 
deel van het jaar met free-cooling door middel van frisse 
buitenlucht. 
Voor de koeling van de kantoren en verblijfsruimtes 
gebruiken we water uit dokken of sluizen als koudebron 
(zie ook hoofdstuk energie).  Er is geen ander 
waterverbruik.

Voor het regelen van het vochtgehalte in de 
binnenlucht vermijden we de klassieke aanpak met een 
stoombevochtiger. Omwille van het hoge energieverbruik 
hiervan wordt gebruik gemaakt van meer duurzame 
alternatieven. 
Een warmtewiel waarbij de inkomende droge lucht 
bevochtigd wordt met vocht dat uit de uitgaande vochtige 
lucht wordt geëxtraheerd en verdamping door planten.

Groenvoorzieningen: watervrij of gebruik maken van 
afvalwaterdeelstromen

Groenvoorzieningen buiten: keuze voor een 
beplantingsschema waarvoor ook bij droog weer geen of 
geen relevante hoeveelheden water nodig zijn.
Groenvoorzieningen binnen: veel gietwater nodig. 
Mits goed ontwerp kan dit met sommige ongezuiverde 
afvalwater-deelstromen. Daarnaast komt ook regenwater 
in aanmerking.
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3.2 Watervrije urinoirs

Watervrije urinoirs zien er identiek uit als klassieke 
urinoirs. De afvoer wordt aangesloten op een klassiek 
afvoernetwerk (b.v. geberit of gelijkwaardig). In de afvoer 
van het urinoir bevindt zich een afschermende oliefilm 
die lichter is dan urine.
De onderhoudshandelingen zijn gelijkaardig met 
een klassiek urinoir nl. éénmaal (of bij intens 
gebruik meermaals) per dag versproeien van een 
onderhoudsproduct in het urinoir. Het onderhouds-
product heeft uiteraard een andere samenstelling, o.a. 
gericht op het op peil houden van de oliefilm.

Watervrije urinoirs zijn goed ingeburgerd. In een 
aantal landen met een watertekort (b.v. Australië) zijn 
ze bij nieuw- of vernieuwbouw wettelijk verplicht. Er 
zijn duizenden referenties in de meest diverse types 
gebouwen. Aanvaarding door gebruikers blijkt geen 
enkel knelpunt omdat uitzicht, comfortniveau en gebruik 
identiek zijn met die van een klassiek urinoir met 
automatische spoeling.

3.3 Watervrije zittoiletten

Voor een kantoor of vergelijkbare ruimte die semi-
toegankelijk is (bezoekers, contractors of interims, 
normaal personeelsverloop enzovoort), wordt aan de 
kant van de gebruikers gekozen voor een zittoilet dat 
er uitziet en aanvoelt zoals een klassiek watergespoeld 
toilet. Dit is een foam-flush toilet:

Na gebruik wordt met ca. 0,1 liter water + schuim • 
gespoeld
De uitstroomopening is visueel afgesloten met een • 
klepsysteem
Het water van de foam-flush is verder ook nodig • 
voor:
Laat bochten in de transportleidingen toe ; dit is • 
nodig omdat de toiletten over de sanitaire ruimte 
verspreid en dus niet netjes verticaal boven het 
composteervat staan
Vochtig houden van de compostmassa zodat het • 
composteerproces efficiënt verloopt.

We kiezen voor high-end systemen met een hoog 
comfortniveau en een perfecte hygiëne en volledig 
geurvrije werking.

3.4 Composteervat 

In de kelderruimte wordt een composteervat van  35m3 
opgesteld. 
Op deze tank worden alle toiletten aangesloten. Ook de 
lucht die doorheen de toiletten wordt aangezogen om de 
toiletruimtes geurvrij te houden komt hier terecht. Het 
composteren is een aeroob proces en heeft dus continue 
verse zuurstof nodig. 

Het composteertoilet wordt op 25 – 40°C gehouden voor 
een efficiënt composteerproces. De nodige warmte wordt 
geleverd door het composteerproces zelf en indien nodig 
door verwarmen van de aangezogen lucht. 
Het composteren gebeurt door een mengsel van 
diverse bacteriën en andere micro-organismen en 
hogere diertjes zoals b.v. wormen en kevers. Ook 
andere composteerbare afvalstoffen worden hier 
gevoed. Af en toe bijvoegen van een houtachtig 
materiaal is noodzakelijk. Hiervoor zijn verschillende 
afvalbronnen beschikbaar op de site: b.v. restpapier van 
papierversnipperaar van vertrouwelijke documenten, 
versnipperd snoeiafval dat vrijkomt bij onderhoud van de 
Groene Wand of van het Grijswatercircuit enzovoort.
 
Het eindproduct is vrij van pathogenen door de lange 
verblijftijd. Het eindproduct kan direct als compost 
ingezet worden. De hoeveelheid compost is naar 
verwachting groter dan wat bruikbaar is op het terrein 
van de projectsite. De bestemming is dus inzet op 
andere terreinen van het Antwerps Havenbedrijf of van 
de Stad Antwerpen, ofwel afvoer naar een firma (b.v. 
een GFT-compostering) die deze compost bijmengt bij of 
opwerkt tot commerciële compost met kwaliteitskeur. 

Het composteervat vergt af en toe gespecialiseerd 
toezicht. Op dat punt is het volledig vergelijkbaar 
met het onderhoud van een klassieke 
afvalwaterzuiveringsinstallatie. Afhankelijk van de wens 
van de gebouwbeheerder kan dit door uitbesteding aan 
een gespecialiseerde firma of door het toewijzen aan 
een personeelslid dat hiervoor een opleiding krijgt van 
de leverancier.

klassieke functie water watervrij urinoir zittoilet

geurslot film van een biodegradeerbare olie waar urine 
doorheen loopt.

Mechanisch geurslot aangevuld met afzuiging 
van lucht doorheen de toiletpot. 

spoelen - Gravitair, aangevuld met schuim-flush van 1 dl 
water. 

afvoeren door leidingen Water is hiervoor overbodig en in een aantal 
gevallen nadeling. (Hard water vormt met 
urine een steen waardoor leiding langzaam 
dichtslibt.)

Gravitair, met een grotendeels verticaal 
systeem.

Figuur : Werkingsprincipe van het composteervat.

figuur : principiële werking watervrije urinoirs en toiletten

Figuur: werkingsprincipe van een foam flush toilet. 

Figuur: werkingsprincipe van een watervrij urinoir.
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opvang regenwater 

daken toren & sokkel
opbrengst : 700 m3 / jaar
tank : 15 m3

drinkwater

gebruik: douches, keuken, 
lavabos,...

buffertank grijswater

functie: buffer voor pomp, 
homogenisatie, eliminatie van 
warm waterpieken.

gebruik: irrigatie van 
plantenbedden. 

1000 liter buffer
9000 liter noodbuffer

compost tank

gebruik op terreinen van GHA en 
stad Antwerpen,  of afvoeren naar 
commerciële firma. 

35 m3

overloop

naar infiltratie-vijver
 

watervrij sanitair

waterloze urinoirs / 
foam-flush zittoiletten

biologische waterzuivering

Zuivering van grijswater door 
middel van irrigatie van 
plantenbedden. 

Hergebruik voor bevloeien van 
groene wanden. 

irrigatie groene wand

- gezuiverd grijswater (dmv 
plantenbedden, 500 m3/jaar)
- opgevangen regenwater (350m3/jaar)

4.1 Inzameling

Grijswater is alle afvalwater van lavabo’s, douches, 
vaatwas / aanrecht van keuken enzovoort. Waar relevant 
worden een grove voorafscheiding voorzien (haarvanger, 
vetvang). 
Dit grijswater wordt verzameld in een buffertank, 
respectievelijk in de toren en in de onderbouw. 
Deze buffertank heeft als functie om het water te 
homogeniseren, om verschillen in dag/nacht en week/
weekendregime op te vangen en om temperatuurspieken 
op te vangen. 

4.2 Zuiveringsprincipe 

Vanuit deze buffers wordt het met een ruim bemeten 
drainagesysteem verdeeld over drie platformen in serie 
en vervolgens de groene wand. De totale verblijftijd in 
de drie platformen in serie is 15 à 25 dagen. 

Een eerste laag, beplant met een variatie aan • 
veelkleurige bloemen en groene en/of bloeiende 
planten, gekozen in functie van hun specifieke 
geschiktheid voor deze eerste en meest belaste 
stap in het zuiveringsproces. Het gaat dus om 
vochtminnende en nutriëntminnende planten.
De tweede bestaat uit een rietkraag en een • 
waterpartij, aangevuld met allerlei natuurlijke planten 
die verwijzen naar de flora in poelen en grachten 
van de oorspronkelijke polder op deze locatie.

Deze eerste twee stappen volstaan normaal gesproken 
om het water te zuiveren tot een heel goede kwaliteit.  

De derde zone is beplant met diverse soorten • 
fruit. Een boomgaard waarin bloesems bloeien  en 
vruchten groeien. 
Tenslotte wordt het water ingezet voor de irrigatie • 
van de groene wanden. 

Het water doorloopt permanent deze drie zones. Bij 
warm weer wordt een groot percentage van het water 
opgenomen en verdampt door de planten. Daarom 
wordt ook regenwater opgevangen. In periodes met veel 
verdamping en watertekort (b.v. zomerperiode) wordt 
de derde zone niet bevloeid. Enkel bij extreme hitte en 
langdurige droogte worden watertekorten aangevuld met 
leidingwater. 
Voor de groene wand wordt enkel volledig (ter plaatse) 
gezuiverd water ingezet, aangevuld met regenwater in 
functie van de noden. Door de zeer lange verblijftijd is er 
een volledige zuivering. 
Er wordt een verblijftijd van minimaal ca. 15 dagen 
gerealiseerd terwijl enkele dagen volstaat voor een 
zuivering in functie van lozing in oppervlaktewater. 
Het risico op verspreiding van pathogenen is 
verwaarloosbaar klein.
De zuivering gebeurt vooral door micro-organismen die 
zich hechten aan de wortels van de planten. 

De rol van de planten is in de eerste plaats het 
aanbrengen van zuurstof.  

Deze toepassingen zijn uitgebreid wetenschappelijk onderzocht 
voor toepassingen bij woningen. Bij een kantooromgeving is 
de situatie nog veel gunstiger dan bij  een woning omdat de 
meest relevante contaminatiebronnen van grijswater in een 
residentiële omgeving (zoals uitspoelen luiers en bevuilde 
babykleding of wassen van linnen of kledij van zieken) volledig 
ontbreken in een kantoor.
Legionella-gevaar wordt vermeden doordat nergens in het 
grijswatercircuit water gesproeid of verneveld wordt. Ook in de 
wroene wanden is er geen verneveling mogelijk door de zeer 
lage luchtsnelheden en door het verwerken van de irrigatie van 
de groene wand binnen in het substraat. 

4.3 Verdeling van het water

Het water wordt verpompt naar het verdeelsysteem. De 
pomp werkt niet permanent, maar schakelt bijvoorbeeld 
4 maal per dag aan om dan ca. 1 m3 te verdelen. Dit 
heeft volgende voordelen:

Minder slijtage van de pomp• 
In de bovenlaag van het substraat in de • 
plantenbedden is er afwisselend water en daarna 
lucht. Dit brengt extra zuurstof in de meest belaste 
zone nl. de toplaag van het eerste plantenbed.

De verdeling van het water is ingebed in het substraat. 
Dit vermijdt geurhinder en zorgt dat direct contact tussen 
werknemers / bezoekers en het ongezuiverde grijswater 
niet mogelijk is.

De verdeling gebeurt volledig gravitair met een 
simpel buizennet dat steeds verder vertakt. Het wordt 
aangelegd met gestandaardiseerde PE of PP T-stukkken 
en pijp met diameter variërend tussen 100 voor de 
hoofdverdeelpijpen en 40 voor de kleinste pijpen. 
Waar relevant wordt een afsluitbare opening voorzien 
ifv. onderhoud. De pijpen komen uit in een zone met 
grofkorrelig materiaal. Vandaaruit vloeit het water traag 
verder uit over het hele plantenbed.

Aan één zijde draineert de bodem van het plantenbed 
naar een afvoerbuis, die meteen de voedingsbuis is van 
het volgende plantenbed of (voor het laatste plantenbed) 
die uitmondt in een buffertank van waaruit de groene 
wanden gevoed worden.
Op elke afvoer vanuit een plantenbed wordt een 
staalnamepunt voorzien zodat desgewenst de 
waterkwaliteit kan opgevolgd worden.

4. Natuurlijke zuivering van grijs water
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4.4 Substraat

In principe is elk substraat geschikt.
In functie van de plaats in het plantenbed (noodzaak tot 
betreden, afmeting van de planten, grofkorrelig materiaal 
bij verdeel- en drainagebuizen ….) worden verschillende 
substraten toegepast. Er wordt een combinatie gemaakt 
van:

Commerciële substraatmaterialen die in droge • 
toestand zeer licht zijn zoals perliet of rotswol en 
die dus tijdens de constructie heel efficiënt tot op 
het niveau van de plantenbedden kunnen gebracht 
worden 
Afvalmateriaal zoals hakselhout en partijen • 
zandgrond die op andere sites van het Antwerps 
Havenbedrijf of Stad Antwerpen beschikbaar zijn.

Voor de groene wand wordt rotswol gebruikt.

4.5 Gedrag bij extreme omstandigheden

De hele grijswaterkringloop is opgesteld in:
Tussenzone : 3 plantenbedden• 
Patio en Refter : groene wand• 
Pompen : technische ruimtes• 

Zeer koud winterweer
Zelfs bij extreem koud weer worden de plantenbedden 
steeds op > 5°C gehouden met de warmte afkomstig 
van de serverruimte en van zonne-instraling. Bij deze 
temperatuur blijven de zuiveringsprocessen gewoon 
doorlopen, weliswaar aan een lager tempo. Dit is geen 
knelpunt: de verblijftijd van ~15 dagen garandeert ook 
bij deze lagere temperaturen nog steeds een voldoende 
afbraakrendement.  
Bij koud weer, doorgaans in combinatie met korte dagen, 
zijn de planten veel minder actief en wordt weinig water 
verdampt. Er kan een wateroverschot zijn. Dit wordt via 
de overloop van het regenwatersysteem afgevoerd en 
vervolgens in de bodem naast de toren geïnfiltreerd. 

Zeer warm zomerweer
Bij zeer warm zomerweer is er een sterke verdamping 
door de planten. Indien de verdamping te intens en 
tegelijkertijd het waterverbruik laag (b.v. weekendregime 
in zomer) is het grijswateraanbod lager dan de 
verdampingsbehoefte van de planten. Voor de 
plantenbedden vormt dit geen probleem. Deze vertragen 
dan gewoon de stofwisseling, zoals een elke plant dit 
zou doen tijdens de zomer. Voor de voeding van de 
Groene Wanden wordt dan gebruikt gemaakt van een 
buffervoorraad van gezuiverd grijs water en regenwater. 
Zou deze niet volstaan, dan kan als backup leidingwater 
ingezet worden.

Uitval pomp
Het grijswatersysteem wordt aangedreven met een 
pomp. Bij uitval van die pomp vult de pompput zich. De 
pompput wordt ontworpen met een marge van 2 dagen 
voor interventie en herstel van de pomp. De planten in 
het grijswatersysteem kunnen meerdere dagen zonder 
toevoer van water.
Bij uitval van de pompen van het verdeelnet van de 
groene wand worden deze tijdelijk niet geïrrigeerd. De 
werking van de groene wand als luchtfilter gaat traag 
achteruit. Ook hier is er een marge van enkele dagen 
voor interventie en herstel van de pomp. 
Het heeft dus geen zin om de pompen dubbel uit te 
voeren.
De pompen worden gestandaardiseerd zodat de set 
reservestukken die men op voorraad moet houden, 
geminimaliseerd wordt. 

5. Regenwaterinfiltratie

Uitgangspunten
Uitgangspunt is dat de bodem goed doorlatend is zoals 
op de meeste opgespoten gronden in de Antwerpse 
haven het geval is.
We gaan er eveneens van uit dat een 
regenwaterinfiltratie dan wel regenwaterbuffer wettelijk 
verplicht is door de Gewestelijke Stedenbouwkundige 
Verordening, zelf al kan men  zich op de projectlocatie 
vragen stellen over de meerwaarde in vergelijking met 
een directe afvoer naar de dokken of de Schelde.
 

Uitvoering
Het infiltreren van regenwater gebeurt aan de hand 
vna een infiltratievijver, ingebed in een ecologisch en 
onderhoudsarm ingerichte zone waarop vooral vanuit de 
kantoren van de sokkel een aangenaam zicht hebben. 
De dimensionering gebeurt cfr. de vuistregels van de 
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening nl. 150 
m3/ha nieuw verhard oppervlak of 32 m3. Hierop wordt 
een kleine marge (enkele m3 = etmaalhoeveelheid aan 
gezuiverd grijs water) toegevoegd. Het buffervolume van 
de infiltratievijver is dus 35 m3. 

6. Waterbalans op jaarbasis

Uitgangspunten

Watervrije toiletten• 
Keuken erg beperkt• 
Veel douches – intensief gebruik; beduidend meer • 
dan in een klassieke kantooromgeving
Sokkel met extensief groendak • 

Input

Drinkwaterverbruik :

piek 4 m3/dag  jaartotaal 1200 m3/jaar
Lavabo’s 25%• 
Douches 60%• 
Keuken, onderhoud, diversen 15%  • 

Regenwater klassieke daken :

piek ~25 m3/dag jaartotaal 400 m3/jaar1

Regenwater groendaken :

piek ~35 m3/dag jaartotaal 1175 m3/jaar1

Oppervlakte dak sokkel + dak parking = 2000 m2 
Oppervlakte dak toren = 640 m2

Dit is de regenval verminderd met verliezen door 
verdamping door retentie op dak e.d.

Bestemming

Verdamping in grijswatercircuit / groene wand

piek ~2,5 m3/dag jaartotaal 675 m3/jaar

Verdamping composteertank / afvoer via compost

   jaartotaal 125 m3/jaar

Infiltratie in de bodem naast het gebouw

   jaartotaal 1975 m3/jaar

1 Slechts een deel is effectief bruikbaar. Bij een klassiek 
ontworpen regenbuffertank is 60 à 70% inzetbaar. Bij een kantoor 
met vergelijkbare bezetting zou bij efficiënte spoeltoiletten (b.v. 
dubbeltoets 6 / 3 l) het waterverbruik alleen voor toiletspoeling 
4,2 m3/dag bedragen of 1250 m3/jaar. Regenwater-hergebruik 
is volstaat dus niet. 

Figuur: Type-layout van verdeelnet. 

Figuur: Brede uitlaatopening zodat er geen verstopping mogelijk 
is en ook slib, haarresten, … in het substraat terechtkomen en 
daar verder afgebroken worden.
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In de keuze van materialen wordt rekening gehouden 
met de milieuclassificatie die werd beschreven door 
NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en 
Ecologie / www.nibe.org). De gehanteerde methode is 
de Levens Cyclus Analyse (LCA) waarbij materialen op 
hun milieubelasting en gezondheid worden gescreend 
vanaf hun afkomst en ontginning, over verwerking en 
gebruik, tot recuperatie en hergebruik.

De sloop van de bestaande gebouwen dient eveneens 
op duurzame wijze te gebeuren. Waar mogelijk kan 
puin gerecupereerd worden als ondergrond voor 
de omgevingsaanleg of funderingswerken. Er moet 
nagegaan worden of er asbest aanwezig is in de 
bestaande gebouwen. 

De toren bestaan voor het grootste deel uit staal en glas. 
Waar mogelijk wordt hout toegepast, in het bijzonder in 
het interieur. 

Door het minimaliseren van ondergrondse constructies 
houden we een grondbalans = nul binnen onze site. 
De parking is een stalen skelet dat op termijn 
gedemonteerd kan worden om elders te dienen.

De principiële wandsamenstellingen : 

Wanden PLINT :

De gevel bestaan uit prefabelementen. Deze zijn 
opgebouwd uit een houten skelet met thermisch 
isolatiemateriaal tussen de houten regels, nogmaals 
bekleed met isolatie om koudebrugwerking te 
voorkomen. 

De wandopbouw van binnen naar buiten:

Gipsvezelplaat (type fermacell)• 
Houten regelwerk op sterling osb• 
Houtskelet gevuld met cellulose isolatie of glaswol• 
Afdekking in celit als dampscherm• 
Houten regelwerk• 
Vezelcementplaat• 
de wanden zijn begroeid • 

Wanden TOREN : 

- Beglaasde delen TOREN

De “tussenzone” is bekleed met enkelwandige beglazing. 
Delen zijn ingevuld met glas met prints en/of pv-panels 
in functie van zonwering. 

De klimaatgevels ter hoogte van de kantoren, eetruimtes 
en dergelijke bestaan uit twee glassystemen: 1 
enkelvoudig buitenblad en 1 dubbellagig binnenblad. De 
tussenliggende “spouw” wordt ingezet om luchttransport 
van warme naar koude geveloriëntaties (of omgekeerd) 
toe te laten en om zonneweringen aan te brengen.

De glasgevel ter hoogte van het controlecentrum en het 
crisiscentrum bestaan uit heat mirror beglazing. 

Heat mirror beglazing functioneert als drielagige 
beglazing. Het middelste glasblad is vervangen door 
zonnewerende folie, met minder materiaalgebruik als 
gevolg maar met dezelfde isolatiewaarde. Het gewicht 
van glas èn van geveldraagstructuur neemt aanzienlijk 
af.

Een weloverwogen variatie aan glasprints en/of 
ingebedde pv-panelen zorgen voor een efficiënte 
zonnewering maar zonder de kost van onderhoud en 
schoonmaak voor mobiele zonneweringssystemen.

Gesloten delen TOREN

De gevel bestaat uit prefabelementen die 1 volledige 
bouwlaag hoog zijn (4.00 m). De elementen zijn 
opgebouwd uit een houten skelet met thermisch 
isolatiemateriaal tussen de houten regels, nogmaals 
bekleed met isolatie om koudebrugwerking te 
voorkomen

De wandopbouw van binnen naar buiten:

Gipsvezelplaat (type fermacell)• 
Houten regelwerk op sterling osb• 
Houtskelet gevuld met cellulose isolatie of glaswol• 
Afdekking in gebitumeerde houtvezelplaat (type • 
celit) als dampscherm
Houten regelwerk• 
Buitenbekleding in een duurzaam plaatmateriaal• 

11. Materiaalgebruik



blz 61 / ACC toren Antwerpen / OO 1701 B

Door de afgelegen locatie en de uiteenlopende 
werktijden zijn de alternatieven voor de wagen 
momenteel helaas vrij beperkt. 

Een gepaste parkeerinfrastructuur wordt voorzien om 
de wagens op deze eigen site te plaatsen en zo het 
openbare domein niet verder aan te tasten. 

Het parkeergebouw bestaat uit een open structuur:  
stalen kolommen met prefabvloerplaten en hellingen. 
De omhulling is een gaaswerk op een lichte structuur die 
met planten wordt begroeid. Een verbinding op laag +1 
laat toe dat je beschut het hoofdgebouw kan betreden. 
Er is duidelijk voor gekozen om slechts half 
ondergronds te parkeren. Een grondbalans nul is 
een belangrijke duurzame maatregel. De beperkte 
hoeveelheid uitgegraven grond wordt gebruikt voor 
de omgevingsaanleg voor omgevingsaanleg van de 
projectsite.

12. Mobiliteit

Door het compact stapelen van de parkeervraag wordt 
het regenwater op eenvoudige wijze verzameld en 
gezuiverd door middel van KWS filters (koolwaterstof-
filters).

De constructiewijze van het parkeergebouw laat de 
mogelijkheid open dat deze structuur ooit zonder veel 
problemen kan worden weggenomen en verplaatst naar 
een nieuwe bestemming.

Het programma van eisen vereist parkeergelegenheid 
voor 150 wagens. 30 publieke parkeerplaatsen 
en 120 plaatsen in beveiligde zone. In de directe 
nabije omgeving zijn er langs de openbare weg 84 
parkeerplekken geteld. In een verdere studie willen we 
nagaan wat de werkelijke parkeervraag is. 

Door sensibilisering kan bovendien het gebruik van 
het openbaar vervoer optimaler worden ingezet voor 
de ontsluiting van de site. Bovendien kan carpooling 
aangemoedigd worden. 

14%

14%

transit

technieken

magazijn

parking 

fiets

moto

drop-off

laden / lossen

IN UIT
fiets / moto / auto

busstelplaats

toegankelijkheid gevel plint
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1. Inleiding 

Het ontworpen centrum voor scheepvaartbegeleiding en 
crisiscentrum voor de Haven van Antwerpen omvat in 
grote lijnen volgende drie onderscheiden bouwvolumes:

een parkeergebouw : parkeerplaatsen zijn voorzien • 
op de verdiepingen -1/2, 0, +1/2, +1, +3/2. De 
verdieping +2 is opgevat als een daktuin. Het 
parkeergebouw wordt voorzien van een gaasvormige 
bekleding welke begroeiing toelaat. 
De sokkel van het torengebouw welke voornamelijk • 
een aantal ondersteunende diensten en technische 
ruimtes omvat.
het torengebouw. Het torengebouw valt uiteen in drie • 
verschillende zones. 

Op de benedenverdiepingen zijn een aantal 
kantoorruimtes, onthaal, leslokalen, ed. ondergebracht. 
In de tussenzone bevindt zich de green machine. 
Een binnentuin annex biologische lucht- en 
waterzuivering.  Op de bovenverdiepingen bevinden 
zich de werkvloer van het coördinatiecentrum, rust- 
en ontspanningsruimtes, een restaurant/refter en het 
crisiscentrum/bezoekerscentrum. 

2. Structureel concept gebouw

Torengebouw

Het torengebouw omvat een centrale kern (liftkoker en 
trappenhuizen). Voor de draagstructuur voor de rest 
van de toren wordt een centale stalen draagstructuur 
voorzien bestaande uit drie stalen buisprofielen. Deze 
centrale kern zal een dubbele functie hebben voor het 
gebouw. De kern garandeert enerzijds de zijdelingse 
stabiliteit van het gebouw, en zort anderzijds voor de 
verticale draagstructuur. 
Op het niveau van de dakverdieping wordt een 
uitkragende draagstructuur voorzien, waaraan 
de gevelbekleding en de draagprofielen van 
de vloerconstructie aan de zijde van de gevel 
worden opgehangen. Aangezien de te realiseren 
vloeroppervlakte aanzienlijk verschilt van bouwlaag tot 
bouwlaag, wordt op deze wijze een flexibele bouwwijze 
bekomen, waarbij op geen enkele verdieping een zware 
dragende structuur in de gevelvlakken benodigd is. 
Om de afmetingen van de uitkragende dakstructuur 
binnen de perken te houden wordt voor de vloeropbouw 
geopteerd voor een zo licht mogelijke draagstructuur. 
Deze wordt opgebouwd door middel van een staalplaat-
betonvloer met geïntegreerde liggers. Dit vloersysteem 
biedt aanzienlijke voordelen : 

beperkte structuur in het gevelvlak in functie van • 
optimaal uitzicht (cfr. werkvloer & crisiscentrum)
relatief laag eigengewicht, • 
mogelijkheden voor betonkernactivering daar het • 
een vloersysteem met voldoende (beton)massa 
betreft, 
mogelijkheid om de vloeren stempelvrij op te storten. • 
(daar het grondplan geen type-opbouw vertoont, 
dient met dit vloersysteem niet afgesteund te worden 
op onderliggende vloeren).
Reductie van transport naar de bouwplaats • 
(staalplaten worden als pakket geleverd).
Vermits de gevels als hangende constructie worden • 
uitgevoerd, kunnen de vloeren pas gemonteerd 
worden na voltooiing tot de dakverdieping van de 
primaire dragende structuur. Na montage van de 
primaire dragende structuur, kunnen de hangers, 
de gevels en de draagbalken ondersteund op de 
gevel gemonteerd worden. De staalplaten worden 
vervolgens opengelegd op de staalstructuur, 
voorzien van de nodige wapening en opgestort., 
Vloeropbouw met geringe dikte zonder uitstekende • 
balken onder de vloerstructuur

Parkeergebouw 

Het parkeergebouw zal opgevat worden als een 
klassieke geprefabriceerde staalstructuur bestaande uit:

 stalen kolommen • 
 stalen balken• 
welsels in voorgespannen beton• 

Het parkeergebouw is voorzien van een trappenkoker. 
Trappen, bordessen en wanden van het trappenhuis zijn 
uit te voeren in gewapend beton. 
De vloerafwerking zal verwezenlijkt worden door middel 
van het polieren van de op te storten druklaag van de 
voorgespannen welfsels. 
De gevelstructuur en gevelinvulling wordt minimaal 
gehouden en zal bestaan uit gaasvormige roosters welke 
tussen de verschillende vloerniveau’s worden voorzien. 
De bovenste verdieping zal uitgevoerd worden als 
een daktuin. Deze bouwlaag zal van een passende 
waterdichting voorzien worden, waarop de verdere 
aanleg van de daktuin zal gerealiseerd worden. 

Sokkel torengebouw

De sokkel van het torengebouw omvat twee 
bouwlagen en zal opgevat worden als een klassieke 
geprefabriceerde betonstructuur bestaande uit : 

prefab betonkolommen en/of dragend metselwerk• 
geprefabriceerde gewapende betonbalken en/of • 
dragend metselwerk
welfsels in voorgespannen beton• 

13. Structuur

centrale stalen draagstructuur

hangprofielen vloerplaten

stalen liggers

hybride staal/beton-vloer

uitkragende draagstructuur

centrale stalen draagstructuur

hangprofielen vloerplaten

hangende vloerplaten

sokkel : prefab betonskelet

parkeergebouw : stalen skeletstructuur
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In de sokkel is tevens een centrale kern (liftkoker + 
trappenhuizen aanwezig). De liftkoker/trappenhuizen 
bevinden zich in het verlengde van de centrale kern in 
de toren. 

3. Planning/ Bouwwijze

Planning 

Voor de verschillende gedeeltes wordt volgende 
constructietijd (ruwbouw) voorzien:

parkeergebouw : ca. 4maanden• 
sokkel torengebouw : ca. 4.5 maanden• 
Torengebouw : ca. 1 jaar• 

Bouwwijze

Voor het torengebouw kunnen de lifkoker en 
trappenhuizen bv. met behulp van een glijbekisting 
uitgevoerd worden. Deze centrale koker wordt als eerste 
dragend element van de toren uitgevoerd. Vervolgens 
wordt de primaire dragende staalstructuur gemonteerd, 
aanlsuitend gevolgd door de montage van de hangende 
gevels en vloerliggers. Hierna worden de staalplaten 
voor de vloeren uitgelegd en de vloeren opgestort. 
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14. Breeam

Duurzaamheidsmeter

Voor dit project stellen we voor het ruime en brede begrip 
dat “duurzaamheid” is ,kwantificeerbaar, kwalificeerbaar, 
traceerbaar en benoembaar te maken.

Dit gebeurt door middel van een duurzaamheidsmeter 
of monitor. Deze monitor is gebaseerd op vergelijkbare 
systemen als LEED of BREEAM.

In nauw overleg met de bouwheer wordt duurzaamheid 
benoemd in 10 hoofdstukken. Dit kader dient niet om op 
het eind van de rit de nodige vaststellingen te doen maar 
het is een levend instrument dat het mogelijk maakt 
elke ontwerp- en uitvoeringsfase te evalueren en bij te 
sturen.

Breeam

Het studieteam beschikt eveneens over de nodige  
competenties en aanwezigheid van een BREEAM 
assessor. Mocht de bouwheer dat wensen, wat we ten 
sterkste aanmoedigen, dan kan deze BREEAM-oefening 
zeker gemaakt worden.

Om een beeld te geven van de ambities van het team 
hebben we een eerste voorlopige score benoemd. 
Zonder ons te willen vastpinnen op deze score zien we 
een geraamd potentieel van 89%. Uiteindelijk moet deze 
oefening samen met de bouwheer worden gemaakt en 
vastgelegd wat een uiteindelijke en haalbare beoordeling 
kan zijn.

Het is in deze fase reeds duidelijk dat het een uitermate 
ambitieus en verregaand duurzaam project betreft, uniek 
in Vlaanderen, een landmark voor Antwerpen. 

(Onderstaande oplijsting is gebaseerd op BREEAM 
INTERNATIONAL. In werkelijkheid zal hier BREEAM 
Europe 2008 van toepassing zijn.)
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ISSUE ID ISSUE TITLE
MAXIMUM 

SCORE

BEHAALDE 

SCORE
OPMERKINGEN

MANAGEMENT

Man 1 Commissioning 2 2 éénmalige commissioniong (1punt), commissioning over een periode van 12 maanden (2 punten)

Man 2 Considerate constructors 2 2 1 of 2 punten, afhankelijk van de behaalde score van de hoofdaannemer volgens de "Considerate Constructors Scheme" (CCS)

Man 3 Construction site impacts 4 3 voldoen aan verschillende criteria rond een duurzaam werfbeheer (1 tot 3 punten) - gebruik van gecertificeerd hout op de werf (1punt)

Man 4 Building user guide 1 1 opstellen van een gebruikershandleiding over de werking van de installaties

Man 8 Security 1 1 overleg met de politie rond de bescherming tegen diefstal en vandalisme

TOTAAL 10 9

HEALTH AND WELLBEING

Hea 1 Daylighting 1 1 voldoen aan minimale daglichtfactoren (minimum 2%) en uniformiteitsratio's  - voldoen aan CISBE Lighting Guide en BRE Site Layout Guide

Hea 2 View out 1 1 elke ruimte bevindt zich op maximum 7 m van een raam - de raamoppervlakte is minimum 20% van de totale binnenmurenoppervlakte

Hea 3 Glare Control 1 1 plaatsing van gebruiker-gestuurde beschaduwingssystemen in alle relevante ruimten

Hea 4 High frequency lighting 1 1 gebruik van fluorescentielampen met hoge frequentieballasten (geen flikkering)

Hea 5 Internal and external lighting levels 1 1 voldoen aan minimale lichtintensiteiten volgens de CIBSE Code for Lighting 

Hea 6 Lighting zones and controls 1 1 voorzien van voldoende lichtregeling per ruimte

Hea 7 Potential for Natural Ventilation 1 1 mogelijkheid geven tot extra natuurlijke ventilatie 

Hea 8 Indoor Air Quality 1 1 voorzien van 12 l verse lucht/pers/sec 

Hea 9 Volatile Organic Compounds 1 1 gebruik van lage VOC emitterende materialen

Hea 10 Thermal Comfort 1 1 thermisch comfort nagaan op basis van dynamische simulaties + voldoen aan CIBSE Guide A Environmental Design

Hea 11 Thermal zoning 1 1 voorzien van een temperatuurregeling per ruimte

Hea 12 microbial Contamination 1 1 risico op legionella beperken (geen bevochtiging tenzij stroombevochtiging - alle sanitaire installaties voldoen aan "Health and Safety Executive's")

Hea 13 Acoustic Performance 1 1 voldoen aan een aantal maatregelen inzake akoestiek

TOTAAL 13 13

ENERGY

Ene 1 Reduction of CO2 emissions 15 11 score berekend op basis van de behaalde energieprestatie (maximale score bij nulenergiegebouw)

Ene 2 Sub-metering of Substantial Energy Uses 1 1 plaatsing van energiemeters op de verschillende energiesystemen (verwarming, warmwater...)

Ene 3 Sub-metering of High Energy Load and Tenancy Areas 1 1 meting van de energieverbruiken van de verschillende verbruikersgroepen (meting per gebouwzone...)

Ene 4 External Lighting 1 1 gebruik van energie-efficiënte buitenlampen en plaatsing van daglichtsensoren

Ene 5 Low or Zero Carbon Technologies 3 1 uitvoering van een haalbaarheidsstudie omtrent duurzame energiebronnen (1punt) + extra punten (1 tot 2 punten) in functie van de CO2 reductie 

Ene 8 Lifts 2 2 gebruik van energiezuinige liften 

Ene 9 Escalators and travelling walkways 1 1 gebruik van roltrappen met aanwezigheidssensoren 

TOTAAL 24 18

TRANSPORT

Tra 1 Provision of public transport 3 0 score in functie van de bereikbaarheid van de site voor het openbaar vervoer

Tra 2 Proximity to amenities 1 0 aanwezigheid van basisvoorzieningen (het gebouw mag maximum op een afstand van 500m van een voedselwinkel, post en geldautomaat liggen)

Tra 3 Cyclist Facilities 2 2 voorzien van fietsenstallingen (1 punt) en bijhorende voorzieningen : douche, omkleedkamers, droogruimte voor natte kleren (1punt)

Tra 4 Pedestrian and Cyclist Safety 1 1 zorgen voor veilige en toegankelijke fietspaden en voetpaden (voldoen aan minimale afmetingen, afscheiding t.o.v gemotoriseerd verkeer...)

Tra 5 Travel Plan 1 1 uitvoering van een mobiliteitsstudie + bijkomende maatregelen nemen voor het stimuleren van het zachtverkeer

Tra 6 Maximum Car Parking Capacity 2 0 voorzien van een beperkt aantal parkeerplaatsen: niet meer dan 1 parkeerplaats per 3 gebouwgebruikers (1 punt) of 1 parkeerplaats per 4 gebouwgebruikers (2 punten)

TOTAAL 10 4

WATER

Wat 1 Water Consumption 3 1 score in functie van het drinkbaarwaterverbruik: 1 punt indien 4,5 tot 5,5 m3/pers.jaar, 2 punten indien 1,5 tot 4,4 m3/pers.jaar, 3 punten indien <1,5 m3/pers.jaar

Wat 2 Water Meter 1 1 voorzien van watermeters op de hoofdwatervoorzieningen + mogelijke verbinding met Building Management System 

Wat 3 Major leak detection 1 1 voorzien van lekdetectiesystemen op de hoofdwaterleidingen

Wat 4 Sanitary Supply Shut Off 1 1 voorzien van aanwezigheidsdetectie in sanitaire ruimten (ter afsluiting van het watertoevoer bij afwezigheid)

TOTAAL 6 4

MATERIALS

Mat 1 Materials Specification (Major Building Elements) 4 2 score in functie van de "Green guide" rating van de gebouwelementen 

Mat 2 Hard Landscaping and Boundary Protection 1 1 80% van de verharde oppervlaktes hebben een A of A+ rating volgens de "Green Guide"

Mat 3 Re-Use of Facade 1 0 hergebruik van bestaande gevels

Mat 4 Re-Use of Structure 1 0 hergebruik van bestaande structuren

Mat 5 Responsible Sourcing of Materials 3 2 80% van de materialen hebben een onderbouwde herkomst (in functie van de materiaalcertificatie certificaat 1,2 of 3 punten)

Mat 6 Insulation 2 2 gebruik van isolatiematerialen met een isolatieindex groter dan 2 (1punt) - meer dan 80% van de isolatiematerialen hebben een onderbouwde herkomst (1punt)

Mat 7 Designing for Robustness 1 2 beschermingsmaatregelen nemen tegen de effecten van hoog voetgangersverkeer en parkerende voetuigen (robuuste materialen, beschermingrails, hekken, onderhoudsvriendelijke vloeren...)

TOTAAL 13 9

WASTE

Wst 1 Construction Site Waste Management 4 3 score in functie van het geproduceerde werfafval + opstellen van een werfbeheerafvalplan (1 tot 3 punten) - recyclage of hergebruik van 75% gewicht of 65% volume afval (1 punt) 

Wst 2 Recycled Aggregates 1 1 25 % van de toeslagmaterialen zijn gerecycleerd

Wst 3 Recyclable Waste Storage 1 1 voorzien van een opslagruimte voor recycleerbaar afval 

Wst 6 Floor finishes 1 1 overleg met de gebouwgebruikers in verband met de keuze van de vloerafwerkingen (om te vermijden dat de vloerafwerking vervangen moet worden)

TOTAAL 7 6
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LAND USE AND ECOLOGY

LE 1 Reuse of Land 1 1 minimum 75% van de footprint bevindt zich op een site die reeds ontwikkeld werd

LE 2 Contaminated Land 1 0 gebruik van een bodemvervuilde site + bodemsanering 

LE 3 Ecological Value of Site and Protection of Ecological Features 1 1 gebruik van sites met een lage ecologische waarde + bescherming van waardevolle elementen tijdens de werffase

LE 4 Mitagating Ecological Impact 2 2 score in functie van de verandering van de ecologische waarde van de site (1punt bij een vermindering beperkt tot 9 plantsoorten - 2 punten bij een constante of toenemenende ecologische waarde) 

LE 5 Enhancing Site Ecology 3 3 samenwerking met een ecologist (1punt) - implementatie van matregelen ter verhoging van de ecologische waarde (1punt) - toename in plantensoorten (1punt)

LE 6 Long Term Impact on Biodiversity 2 2 voldoen aan een aantal maatregelen met het oog op de ecologische bescherming en de creatie van waardevolle natuurlijke zones

TOTAAL 10 9

POLLUTION

Pol 1 Refrigerant GWP - Building Services 1 1 de gebruikte koudemiddelen hebben een GWP-waarde kleiner dan 5

Pol 2 Preventing Refrigerant Leaks 2 2 voorzien van een lekdetectiesysteem voor koudemiddelen (1punt) - voorzien van een lekgasopvangsysteem voor koudemiddelen (1 punt)

Pol 4 Nox emissions from heating source 3 2 score in functie van de NOx emissies veroorzaakt door de ruimteverwarming 

Pol 5 Flood risk 3 3 site met laag overstromingsrisico (2punten) - maatregelen tegen de overbelasting van de riolering (infiltratie, drainage, groen dak) (1punt)

Pol 6 Minimising Watercourse Pollution 1 1 duurzaam afvalwatersysteem met doorlatende oppervlaktes + gebruik van olieafscheiders in geval van vervuilingsrisico

Pol 7 Reduction of Night Time Light Pollution 1 0 voldoen aan "ILE Guidance notes for the reduction of obtrusive light" + uitschakkeling van alle lichten overnacht (indien verlichting toch vereist, toepassing van lagere verlichtingsniveau's 's nachts)

Pol 8 Noise Attenuation 1 1 uitvoering van een geluidsimpactanalyse - indien de geluidsoverlast t.g.v het gebouw groter is dan het bestaande achtergrondgeluidniveau, worden akoestische maatregelen genomen.

TOTAAL 12 10

INNOVATION

Man 2 Considerate constructors 0 de hoofdaannemer krijgt een heel goede score volgens de "Considerate Constructors Scheme" (CCS)

Hea 1 Daylighting 1 daglichtfactoren van minimum 3%

Ene 1 Reduction of CO2 emissions 0 nulemissiegebouw

Ene 5 Low or Zero Carbon Technologies 0 20% CO2 reductie door het gebruik van duurzame energiebronnen

Wat 2 Water Meter 1 meting van de waterverbruiken voor de verschillende gebouwzonnes

Mat 1 Materials Specification (Major Building Elements) 0 heel goede "Green Guide" rating voor de gebouwelementen 

Mat 5 Responsible Sourcing of Materials 0 95% van de materialen hebben een onderbouwde herkomst (materiaalcertificatie)

Wst 1 Construction Site Waste Management 0 hergebruik of recyclage van 90% gewicht of 80% volume werfafval 

Inn 1 Breeam assessor 2 2 Een BREEAM assessor wordt betrokken bij de ontwerpfase (1punt) en bouwfase (1punt)

Inn 2 Approved Innovations 5 5 Een bepaald gebouwaspect door BREEAM als innovatief laten erkennen 

TOTAAL 10 9

TOTAAL % weging score

Management 90% 0,12 11%

Health en Wellbeing 100% 0,15 15%

Energy 75% 0,19 14%

Transport 40% 0,08 3%

Water 67% 0,06 4%

Materials 69% 0,125 9%

Waste 86% 0,075 6%

Land Use en Ecology 90% 0,1 9%

Pollution 83% 0,1 8%

Innovation 90% 0,1 9%

FINAL BREEAM SCORE 89% 89%
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1. Projectorganisatie

1.1 De samenstelling van het ontwerpteam

De realisatie van bouwprojecten wordt alsmaar 
complexer. Niet alleen omwille van de technische 
evoluties, maar ook omwille van de steeds toenemende 
normering en regelgeving en de steeds kortere termijnen 
voor studie en uitvoering.
Vanuit deze vaststelling is het onze filosofie om alle 
knowhow te bundelen in 1 ontwerpteam, waarbij naast 
de architect en het studiebureau, ook de bouwheer 
betrokken wordt van bij de aanvang in het denk- en 
ontwerpteam.

De basisprincipes van het team zijn:• 
nastreven van 1 gemeenschappelijk doel• 
open communicatie: de rode draad doorheen de • 
volledige projectorganisatie
dialoog principe: kruisbestuiving door verschillende • 
disciplines in het team (1 + 1 = 3)
nauwe en intense samenwerking met de bouwheer • 
(eerste informatiebron)
aandacht voor kwaliteit, planning en budget.• 

In bijgevoegd schema kunnen we de basisprincipes 
en de wisselwerking tussen de verschillende spelers 
terugvinden.

1.2 Definitief programma van eisen

Het project is een gezamelijke zoektocht de 
opdrachtgever, de architect en de betrokken 
studiebureaus en experten naar de meest aantrekkelijke 
en realiseerbare oplossing. Een informatiefase verruimt 
de visie op de plek en het programma. Het doel van 
deze fase is:

Het in kaart brengen van alle belangrijke actoren • 
(oa. overheden, personeel, …)
Organisatie van inspraakrondes waarbij er input • 
verwacht wordt van alle actoren. Er zal specifiek 
navraag gedaan worden naar de betekeniswaarde 
van het project voor de opdrachtgever, personeel, …
Ontwikkelen van visies op lange termijn (oa. • 
groeiscenario’s)
Budgetonderzoek• 
Gedetailleerde uitwerking van het programma van • 
eisen in dialoog met de opdrachtgever

1.3 Voorontwerp en bouwaanvraag

Op basis van het programma van eisen, de 
doorgedreven besprekingen met de opdrachtgever en 
de budgettaire haalbaarheid, worden de eerste schetsen 
opgemaakt waarin alle vastgelegde voorwaarden worden 
opgenomen.
De voorontwerpnota’s en de bijhorende plannen en 
ramingen worden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd 
aan het de opdrachtgever.
Na de goedkeuring worden de definitieve plannen 
opgemaakt en het volledige bouwaanvraagdossier 
voorbereid.

1.4 Aanbestedingsstudie

Eens het bouwaanvraagdossier buiten is, 
kan er gestart worden met de opmaak van de 
aanbestedingsdocumenten. Het aanbestedingsdossier 
(dwz bestekken, plannen, gedetailleerde ramingen, 
…) wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever om een duidelijke definitie vast te leggen 
van de aanbestedingsprocedure.

1.5 Uitvoeringsfase

Gedurende de ganse uitvoeringstermijn zullen er één of 
meermaals per week werfvergaderingen plaatsvinden 
waaraan zowel de opdrachtgever, het ontwerpteam en 
de respectievelijke aannemers deelnemen.
Vanuit de coördinerende rol van het ontwerpteam zal 
een continue zorg besteed worden aan kwaliteit, budget 
en timing.

Bij oplevering dient het project met zorg overgedragen 
te worden aan de opdrachtgever om het met dezelfde 
duurzame ambitie in gebruik te kunnen nemen.

15. Planproces & kostenbeheersing
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concept duurzaam bouwen en toepassing • 
van duurzame technieken garanderen een 
minimum energieverbruik (LCA-analyse)

eenvoudige omgevingsaanleg en beperkte • 
verhardingen

Budgetbewaking doorheen de verschillende fasen:

Programma van eisen en schetsontwerp:
Opmaak betrouwbaar basisbudget op basis • 
van eenheidsprijzen (m2) van gelijkaardige 
referentieprojecten of eenheidsprijzen uit de Aspen 
index.
Door steeds een financiële analyse te maken aan • 
het eind van ieder project, beschikt het ontwerpteam 
over een schat aan betrouwbare budgetinformatie.  
Het budget wordt bijgestuurd bij elke relevante • 
programmawijziging.

Voorontwerp en bouwaanvraag:

Kostenraming bij beëindiging van elke studiefase ( • 
per techniek, per bouwdeel of installatiedeel )
Bij elke wijziging worden de prijsconsequenties • 
nagekeken.

Aanbestedingsstudie:

Maximaal gebruik maken van forfaitaire • 
hoeveelheden.
Controle abnormale prijzen bij de inschrijvingen.• 

Uitvoeringsfase:

Verrekeningsvoorstellen aannemers worden • 
onmiddellijk gecontroleerd.

2.2 Kwaliteitsbewaking

Het ontwerpteam zal het project aanpakken volgens 
een algemeen kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem, 
gedocumenteerd met procedures en werkinstructies, 
is opgesteld conform de kwaliteitsnorm NBN EN ISO 
9001 versie 2000 – “Kwaliteitssystemen, Model voor 
kwaliteitsborging bij het ontwerp, het vervaardigen, het 
installeren en de nazorg”
De consequente toepassing van deze procedures en 
werkinstructies door alle medewerkers borgt maximale 
kwaliteit op vlak van activiteiten voor adviesverlening, 
studie, ontwerp van gebouwen, verkeersinfrastructuur 
en milieu-infrastructuur.

2.3 Planningsbewaking

2. Projectbeheer

In een project moet er een continue zorg worden besteed 
aan de drie hoofdaspecten van een bouwproces, nl.

KOST

KWALITEIT

TIMING

Dit zijn geen geïsoleerde activiteiten op zich. Ze zijn juist 
sterk afhankelijk van elkaar. Kosten zijn afhankelijk van 
de gewenste kwaliteit van inrichting, de kwaliteit van het 
ontwerp, van de projectinformatie, …
De timing heeft ook een invloed op de kost. Een zeer 
strakke ontwerp- en uitvoeringsplanning zullen vaak 
leiden tot duurdere ontwerpoplossingen of werken die 
buiten de normale manuren moeten uitgevoerd worden. 
Vertraging van de uitvoering brengt ook extra kosten met 
zich mee.
Deze drie aspecten moeten daarom gezamenlijk 
gemanaged worden tijdens de verschillende fases van 
het ontwerp- en bouwproces.

2.1 Kostenbewaking

Budgetbewaking begint reeds van bij het eerste concept:

Reeds in voorontwerpfase moet het budget onder 
controle worden gehouden zodat men achteraf niet 
wordt geconfronteerd met verrassingen. Voor elke 
voorgestelde oplossing moet het ontwerpteam de 
budgettaire consequenties onderzoeken en de resultaten 
dienen opgenomen te worden in het evaluatieproces om 
tot de beste oplossing te komen. 
Deze werkmethode dient te worden gehanteerd 
gedurende het volledige ontwerpproces om te vermijden 
dat de raming bij het uitvoeringsontwerp hoger uitvalt 
dan voorzien. 

Realiseerbaarheid en betaalbaarheid van het 
voorgestelde concept:

Een realiseerbaar en betaalbaar concept kan eenvoudig 
ontworpen worden door:

eenvoudige en rationele volumes• 
rationele overspanningen• 
vermijden moeilijke detaillering = vermijden hoge • 
kostprijs
eenvoudige en duurzame materialen• 
kostenbeheersing op langere termijn• 

concept, detaillering en materiaalkeuze • 
gebeuren ifv minimum onderhoud

Het DOEL van het ontwikkelde 
planningsbewakingssysteem is erop gericht om in welke 
fase van het project ook, alle mogelijke consequenties 
aangaande termijnen en studieprestaties, die zouden 
ontstaan naar aanleiding van bestuursbeslissingen, 
op elk ogenblik en op de kortst mogelijke termijn, 
gedetailleerd ter informatie te kunnen doorgeven aan het 
opdrachtgevend bestuur.

Bij de start van elk project wordt een gedetailleerde 
studie- en uitvoeringsplanning opgesteld, rekening 
houdend met volgende elementen:

Studietermijnen van de verschillende fasen (meestal • 
opgedeeld per discipline zoals architecturaal 
ontwerp, stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg, 
akoestisch advies, …)
inschakeling eventuele onderzoekingen • 
(grondonderzoek, bemonstering, …)
opmaak van bouw- en milieuvergunning, inclusief de • 
te verwachten proceduretermijn tot het bekomen van 
de vergunningen
nazichtperiodes van de opdrachtgever voor controle • 
van ingediende dossiers, documenten, plannen, …
aanbestedingsprocedure inclusief publicatie, • 
verzending van aanbestedingsdossiers, 
prijscalculatie van de aannemers, datum van 
aanbesteding, verificatieperiodes, gunning, 
goedkeuringsperiode door het opdrachtgevend 
bestuur, …
uitvoeringsperiode: aanzet van detail wordt door • 
het ontwerpteam ingevuld, maar dient bij de start 
der werken verder verfijnd te worden door de 
desbetreffende aannemers;
opleveringen.• 

Bovenstaande periodes en milestones zijn opgenomen 
in de ‘standaard’ planningsmodel welke wordt gebruikt 
bij elke start van een project. Alle elementen zijn reeds 
vervat in het model teneinde de studiecoördinator 
toe te laten op een snelle en correcte manier een 
projectverloop in te schatten. 

Tijdens het projectverloop kan de opdrachtgever steeds 
de vooruitgang van de studie opvolgen aan de hand 
van de projectplanning. Indien tijdens het projectverloop 
een onverwachte tussenkomst van een derde partij of 
instantie zich voordoet, kan de studiecoördinator zeer 
snel op een duidelijke manier de planningsconsequentie 
weergeven. Een aangepaste planning wordt dan 
overgemaakt aan de bouwheer. 

Tijdens de uitvoering is het de taak van de 
studiecoördinator om steeds de voortgang van de werf 
in het verslag te noteren. 

Deze gebruikelijke manier wordt dan nog vertaald naar 
een dynamische opvolging: in MS Project wordt de 
effectieve goedgekeurde vooruitgang vergeleken met 
de initieel ingeschatte termijnen. Als een vertraging zich 
voordoet, zal de studiecoördinator direct de aannemer 
verwittigen en maatregelen treffen of opleggen teneinde 
de planning opnieuw volgens schema te brengen.

Deze vorm van planningsbewaking resulteert in 
projecten welke binnen de vastgelegde termijnen worden 
gerealiseerd. Planning is geen star begrip, maar is een 
geïntegreerde tool om het project op met de nodige 
aandacht te kunnen opvolgen. 

Het opvolgen, meten en bijsturen van budget en 
planning, resulteren in beheersbare elementen van een 
project.




