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1. CONCEPT VAN AANPAK
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1.1 Conceptnota
De dienstgebouwen van Aquafin zijn dringend toe aan vernieuwing. De vraag naar toekomstgerichte renova-
tievoorstellen voor de verschillende sites van Aquafin dringt zich op.

Ons team beantwoordt deze vraagstelling door een renovatiesysteem te ontwikkelen die op alle dienstge-
bouwen van Aquafin kan worden toegepast. We opteren voor een meervoudig concept waarbij alle facetten 
aan bod komen. Uitgangspunten hierbij zijn:

- Ruimtelijke herschikking van het programma
- Aangename en functionele ruimten voor de Aquafin medewerkers
- Explorerende route voor de Aquafin bezoekers
- Zichtbaarheid van Aquafin 

Eerst en vooral worden de ruimtes binnenin gereorganiseerd. De reeds bestaande toestand wordt getoetst aan 
een soort ‘ideaal organigram’ en wordt zoveel mogelijk geoptimaliseerd en aangepast, teneinde een optimale 
interne werking van de dienstgebouwen te bekomen.

Vervolgens wordt de werkomgeving van de gebruiker geoptimaliseerd door eigentijdse ruimten aan te bieden 
waar het aangenaam is om te werken, te verblijven, te pauzeren, ... Functionele ruimten staan garant voor een 
dagelijks werkcomfort. De uitwerking en materialisatie zorgen voor duurzame en aangename verblijven waar 
begrippen als lucht, licht, uitzicht en klimaat centraal staan.

De duurzaamheidsvisie wordt verder bekrachtigd door het uitstippelen van een explorerend bezoekerspar-
cours. Hiervoor werd een bezoekersportaal bedacht met een vergezicht over de site en het grasdak. Het 
parcours zelf vertrekt in het educatief gebouw waar men enkele duurzame technieken, zoals groendaken, 
zuinige douches en kranen, etc. beter leert kennen. Vervolgens verloopt het parcours langsheen de Aquafin 
installaties. De wandeling maakt de bezoeker bewust van het belang van zuiver water als onderdeel van de 
natuur. De totale Aquafin-site wordt een inspirerend voorbeeld van duurzaamheid. 

Het overkoepelende ontwerp benadrukt het belang van Aquafin in de keten van waterzuivering. Door de zowel 
inhoudelijke als visuele aanpak wordt een blijvende zichtbaarheid bekomen, zowel voor de voorbijgangers op 
de straat als voor de bezoekers binnenin het gebouw en op de site. 

Tot slot opteren we ook voor een ‘slimme aanpak’ wat betreft de uitvoering van de werken: we nemen het 
tijdelijk onderkomen mee in het concept, want ook tijdens de werken moet de site operationeel blijven. 
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Leuven Mechelen

1.2 Analyse bestaande toestand
Gebrek aan uitstraling
Weinig aandacht voor bezoekers 

De huidige gebouwen zijn vrij verschillend qua 
architectuur en beschikken niet over een duide-
lijke identiteit. Daarnaast zijn de installaties meestal 
onzichtbaar vanaf de straat waardoor voorbijgangers 
de aanwezigheid van de waterzuiveringsinstallatie 
niet merken. Verder is er weinig aandacht besteed 
aan de bezoekers (gebrekkige signalisatie, geen 
ontvangstruimte, ...).

Het ontwerpvoorstel voor de renovatie moet bijdragen 
tot meer herkenbaarheid en zichtbaarheid voor 
Aquafin, en zorgen voor een uitnodigend karakter en 
aangename ruimten voor de bezoekers.
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Ongebruikte ruimte Verouderd en onzuinig sanitair

Verouderde binneninrichting Vochtschade

Problematische functionaliteit Problematische functionaliteit

Gebrek aan comfort

De dienstgebouwen dateren uit de jaren 70 of 80 en 
moeten gemoderniseerd worden. Het huidige inte-
rieur en de indeling is vooral gericht op technische 
functionaliteit maar bezit weinig elementen die de 
medewerker een comfortabel en aangenaam werk-
gevoel bieden. Ook de relaties tussen de ruimten zijn 
niet optimaal en er wordt te weinig aandacht besteed 
aan de relatie met de buitenomgeving.

Bij de renovatie moet men streven naar een betere 
schikking met aandacht voor de binneninrichting, 
het gebruik van kleuren en het scheppen van meer 
openheid. 
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Het hoofdconcept voor de renovatie van de dienst-
gebouwen steunt op een betere zonering van de 
functies ter verhoging van het comfort en de func-
tionaliteit. Hierbij worden 4 verschillende zones 
gecreëerd:

- Zone A: verbeterd binnenklimaat
In deze zone worden alle functies gegroepeerd die 
een verbeterd comfort (thermisch comfort, ventilatie, 
licht, akoestiek...) vereisen zoals de bureelruimten, 
refter, projectieruimte... Deze zone wordt thermisch 
geïsoleerd en uitgerust door moderne technieken tot 
een aangename binnneninrichting.

- Zone B: bestaand binnenklimaat
In deze zone vallen de verschillende technische 
ruimten (werkplaatsen, magazijn...). Deze zone wordt 
bij de renovatie niet aangepakt.

- Zone C: Structuur met verbeterd buitenklimaat 
Om de herkenbaarheid van Aquafin te verhogen 
wordt een nieuwe structuur voor het gebouw 
geplaatst. Deze structuur omvat bezoekersruimten 
(ontvangstruimten, uitkijkplatform met zicht op de 
installaties, fietsenstalling...) en zorgt voor een uitno-
digend karakter. Deze zone vormt een onverwarmde 
binnenruimte.

- Zone D: Buitenruimte
Bij de renovatie wordt er ook aandacht besteed aan 
de buitenaanleg en de link tussen de binnen- en 
buitenruimte.
   

1.3 Gebouwzonering, functionaliteit en comfort
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De heraanleg op siteniveau wordt bedacht als een 
bezoekersparcours in verschillende stappen:

1. Poortgebouw
Langs de straat wordt een overdekte zone voorzien 
met publieke informatie over Aquafin, bel, brievenbus 
en bushalte voor scholengroepen. Deze zone vormt 
een duidelijk signaal voor alle verkeersgebruikers.

2. Waterloper
Tussen de toegangszone en het gebouw wordt een 
watersleuf aangelegd dat uitkomt in een waterinfil-
trerend bekken (wadi). Deze waterloper vormt een 
wegaanduiding voor de voetgangers en fietsers en 
versterkt de imago van Aquafin als waterbedrijf. 

3. Ontvangstzone en uitkijkplatform
De nieuwe ontvangstzone is een herkenbare element 
op de site. Boven is er een prachtig zicht op de instal-
laties.

4. Gebouw 
In de projectieruimte en de nieuwe tentoonstelling-
ruimte krijgen de bezoekers bijkomende informatie 
over de waterzuiveringprocessen en de voorbeeld-
functie van het gerenoveerde duurzame gebouw.

5. Installaties
Het bezoekersparcours beëindigt met een wandeling 
doorheen de installaties.

   

1.4 Masterplan en bezoekersparcours
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De toepassing van de zoneringsprincipes op gebouw- 
en siteniveau gebeurt op basis van een modulair 
systeem van vlakken met verschillende texturen en 
eigenschappen:

- transparente vlakken (glas) 
- translucente vlakken (blauwe polycarbonaatplaten)
- opake vlakken (hout)

Deze vlakken worden met een schakelbaar metaal-
skelet gecombineerd tot een grotere module (een 
Aquabox). Deze Aquabox vormt een herkenbaar 
element voor Aquafin en kan op haar beurt gecombi-
neerd worden tot verschillende volumes die tegen het 
gebouw of aan de toegangspoort geplaatst worden.
 
Deze volumes kunnen uiteenlopende functies 
vervullen (traphal, uitkijkplatform, ontvangstruimte, 
bushalte, ...) en vormen een flexibel systeem 
(toepasbaar op alle locaties van Aquafin) met grote 
uitbreidingsmogelijkheden.

Binnen het dienstgebouw wordt hetzelfde flexibele 
systeem van vlakken toegepast voor de opbouw van 
nieuwe lichtdoorlatende binnenwanden.

1.5 Modulair systeem / Aquabox
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WATERZUIVERING De dienstgebouwen vervullen een dubbele functie:

- Centrumfunctie voor medewerkers
Dit omvat de inrichting van noodzakelijke functies als 
refter, bureel, sanitair, kleedruimtes, ... 

- Opleidingscentrum en bezoekerscentrum
Hier vinden we faciliteiten voor bedrijfsopleidingen 
van de eigen technische medewerkers, en voor het 
ontvangen van bezoekers (projectieruimte, ...).

Op basis van het programma van eisen werd een 
ideaal organigram afgeleid met de aanduiding van:

- ruimtelijke relaties
De wisselwerking tussen de verschillende functies

- publiek versus privé parcours
De bezoekers en de medewerkers krijgen best een 
aparte parcours zonder inmenging van hun respec-
tieve ruimten.

- gelijvloers versus verdieping
Sommige functies worden liever op het gelijkvloers 
geplaatst omwille van de rechtstreekse link met de 
buitenruimte (bv. ontvangst, labo, kleedruimte).
Andere worden op de verdieping gepositioneerd 
om een voldoende zicht te verzekeren (bv. bureel-
ruimte).

Het ideale organigram wordt gebruikt bij de 
herschikking van de bestaande gebouwen en geldt 
als een optimaal oplossend schema voor de plan-
functionaliteit.
   

1.6 Ideaal organigram
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1.7 Toepassing concept op verschillende locaties
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2. SCHETSONTWERP DEURNE
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2.1 Inplantingsplan
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2.1 Inplantingsplan: buitenaanleg
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2.3 Snede
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2.4 Binnenbeelden: exporuimte
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2.4 Binnenbeelden: patio, zicht op exporuimte
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2.4 Binnenbeelden: bureelruimte
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2.4 Binnenbeelden: uitkijkplatform
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2.5 Materialen
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Voor dit project is bewust gekozen voor industriële 
materialen. Op deze manier kan de bouwkost op een 
duurzame manier relatief laag gehouden worden.

Opbouw Aquabox:
- transparente vlakken: enkelvoudig glas
- translucente vlakken: blauwe polycarbonaatplaten
- gesloten vlakken: hout
- structuur: stalen skelet
- vloer: polierbeton, ingezaagd, donkergrijs

Renovatie bestaand gebouw:
- binnenisolatie
- dubbele beglazing U= 1,0 W/ m2K
- dak dienstgebouw: groen dak 
- dak technische installaties: fotovoltaïsche cellen 
- nieuwe vloer gelijkvloers: polierbeton,  
  ingezaagd, donkergrijs
- nieuwe vloer verdieping: tegels
- nieuwe lichtdoorlatende binnenwanden: 
  blauwe polycarbonaatplaten of glas

Buitenaanleg:
- semi verharde voetgangerspaden (grasdallen)
- semi verharde parkeerplaatsen (grasdallen)
- waterloper: gelaste staalplaten
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3. DUURZAAMHEIDSNOTA



1. GEINTEGREERD PROJECTPROCES
> Projectdefinitie wordt omschreven met een sterke visie en ambitieniveau

> Een duidelijk programma van eisen wordt opgesteld

2. DUURZAME INPLANTING
> Opmaak van een masterplan

> Bestaande gebouwinfrastructuur wordt gebruikt

> Sites sluiten aan op bestaande netwerken

3. MOBILITEIT
> Goede infrastructuur voor voetgangers en fietsers

> Duurzaam parkeren door een efficiënte reorganisatie van de parkeerterreinen

> goede bereikbaarheid met openbaar vervoer

4. NATUURLIJK MILIEU
> Behoud en opwaardering van bestaande groen
> Aanleg groendak

5. WATER
> Gebruik van waterzuinige sanitair

> Gebruik van water als structurerend en educatief element

> Gebruik van regenwater voor sanitair en onderhoud

> Vertraagde regenwaterafvoer en verdamping door middel van groendaken
> Hemelwater buffering en infiltratie (wadi)

6. GRONDSTOFFEN EN AFVAL
> Hergebruik van bestaande infrastructuur

> Gebruik van duurzame materialen volgens Levens Cyclus Analyse van NIBE

7. ENERGIE
> Groeperen van functies in compact geïsoleerd volume

> Installatie van PV-panelen

> Gebruik van opgewarmd water surpressoren als verwarming

> Energiezuinige verlichting  / eventueel re-lighting programma bestaande gebouw

8. GEZONDHEID, LEEFBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID
> Ruime daglichttoetreding

> Leesbaarheid door nieuwe structuur

> Optimaliseren toegankelijkheid door heldere planfunctionaliteit

> Natuurlijke ventilatie in de zomer - mechanische ventilatie mey wtw in de winter

9. NAZORG
> Monitoring en afregeling technieken

10. VOORBEREIDING OP MAINTAIN
> Overdracht van gebouwgegevens
> Opleiding over werking van het gebouw

De Trias Energetica legt drie hiërarchische niveaus vast:beperk het energieverbruik door beperking van de vraag; gebruik duurzame 
energiebronnen; gebruik eindige energiebronnen efficiënt.

Gezonde luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en een vlotte toegankelijkheid zijn basisregels voor een goede leefbaarheid. In 
dit hoofdstuk staat de mens centraal.

De nazorg is een periode waarin het gebouw volledig wordt afgewerkt en voornamelijk wordt afgesteld in functie van de gebruikers.
Deze periode duurt 24 maanden en bevat verschillende meetcampagnes naar klimaat en comfort.

Basisvoorwaarden voor een goed project zijn: het project kaderen in een ruime en ambitieuze visie en het proces gestructureerd 
uiteen zetten. Goede communicatie, duidelijke afspraken, afgelijnde verantwoordelijkheden en een regelmatige evaluatie zijn 
essentieel voor een efficiënte teamwerking en een duurzaam en geïntegreerd projectproces.

Bij het ontwerp van een duurzaam project dient men steeds rekening te houden met een ruimere gebiedsomschrijving dan de feitelijke 
projectlocatie. Vanuit dit perspectief worden trapsgewijs beslissingen genomen inzake inplanting die moeten leiden tot een duurzaam 
project.

Een mobiliteitsbeleid vertrekt vanuit het STOP-principe: voorrang voor voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers) en collectief 
vervoer (Openbaar vervoer). Dit beleid uit zich in een aangepast ontwerp van de mobiliteitsinfratructuur.

Een kwalitatieve natuurlijke omgeving is onontbeerlijk, zowel voor de beeldkwaliteit als voor de leefbaarheid van een school. 
Waardevolle natuurlijke entiteiten dienen dienen de basis te zijn van de natuurontwikkeling van een gebied.

Om tot duurzame gebouwen te komen, is een goed beheer tijdens de gebruiks fase ontontbeerlijk. Het is hierbij belangrijk om reeds in 
de ontwerpfase een aantal maatregelen te nemen met het ook op een goed onderhoud en gebruik van de installaties

De natuurlijke waterkringloop is de laatste decennia door de toename van bebouwing en bestrating ernstig verstoord. Maximaal 
hergebruik en infiltratie van regenwater en reductie van drinkwatergebruik zijn essentieel.

Voor een duurzaam beheer van de grondstoffenkringloop moeten  zowel de input (de keuze van materialen) als de output (het 
afvalbeheer) op een beheerste wijze verlopen. Bouwmaterialen worden gekozen volgens hun levenscyclusanalyse.

3.1 Overzicht duurzaamheidsmaatregelen
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Duurzaamheid en kwaliteit vragen een constante opvolging en bewaking. Om tot een gebouw te komen met 
hoge duurzaamheid en juiste kwaliteit is een goede begeleidingsmethode nodig. Sedert lang zien we dat duur-
zaamheid vernauwd wordt tot groene opsmuk, m.a.w. uiterlijkheden die te weinig impact hebben op de totale 
milieubelasting. Daarom ontwierpen we zelf een leidraad met meer dan 100 belangrijke punten die samen een 
krachtig verschil maken. 

Wij stellen voor om via de hier bijgevoegde Leidraad tot duurzaamheid en kwaliteit het project in elke fase 
te evalueren. Deze methode dient van bij de aanvang de ambitie te rationaliseren tot een score waardoor 
duidelijk wordt welke punten gehaald of niet gehaald worden. 

Wij menen dat nieuwe gebouwen de uitdagingen van de toekomst moeten aankunnen en daarom op een ruim 
gebied moeten voldoen: Mobiliteit, energie, water, gezondheid en leefbaarheid, materialen en grondstoffen, 
natuurlijk milieu, ...
In het voorliggende voorstel hebben we getracht om een project met maximaal haalbare score voor te stellen. 
De bedoeling hierbij is zeer concreet, nl. de effectieve realisatie van een project dat voldoet aan een breed 
spectrum duurzaamheideisen en dit binnen het voorziene budget. Met dit ontwerp willen we de voorbeeld-
functie van Aquafin onderstrepen en bijdragen tot de groene imago van Aquafin.

Interpretatie van de score
We deden alvast de oefening en komen op een haalbare score van 76% voor de vestiging in Deurne. Voor de 
andere locaties blijkt ons een score van minimum 70% eveneens haalbaar. Een goede score waardoor dit naar 
hedendaagse normen een voorbeeldproject kan worden. 

3.2 Duurzaamheidsmeting
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versie 4.1 27-jan-2010

J ? N NVT DESIGN & BUILD 
2 0 0 0 1. GEINTEGREERD PROJECTPROCES 2 punten

9 0 0 2 2. DUURZAME INPLANTING 11 punten

4 0 1 0 3. MOBILITEIT 5 punten

9 1 1 0 4. NATUURLIJK MILIEU 11 punten

5 2 0 0 5. WATER 7 punten

7 1 4 0 6. GRONDSTOFFEN EN AFVAL 12 punten

15 4 5 0 7. ENERGIE 24 punten

13 0 1 0 8. GEZONDHEID, LEEFBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID 14 punten

4 0 0 0 9. NAZORG 4 punten

3 0 0 0 10. VOORBEREIDING OP MAINTAIN 3 punten

71 8 12 2 TOTAAL DESIGN & BUILD minimale score 76% 93 punten

PLATINA min. 80 %

GOUD min. 75 %

ZILVER min. 70 %

PROJECT AQUAFIN DEURNE
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DESIGN & BUILD

J - (ja) u bent vrij zeker dat u dit punt kunt behalen

? - mits een extra inspanning ligt dit punt binnen het bereik

N - alhoewel dit technisch mogelijk is, gaat u niet proberen dit punt te halen

NVT - niet van toepassing / dit punt is niet haalbaar

2 0 0 0 1. GEINTEGREERD PROJECTPROCES 2 punten
J ? N NVT

1 1.1 Geïntegreerd ontwerpproces / teamvorming VEREIST

1 1.2 Opstellen van programma van eisen (PVE) VEREIST

9 0 0 2 2. DUURZAME INPLANTING 11 punten
J ? N NVT

1 2.1 Selectie van de site / studie naar ligging, mobiliteit VEREIST

1 2.2 Voldoen aan de heersende en geldende wetgeving VEREIST

1 2.3.1 Stedelijke herontwikkeling / hergebruik bestaande sites en structuren 1

1 2.3.2 Stedelijke herontwikkeling / sanering van bestaand terrein 1

1 2.4 Ontwikkeling van knooppunten in het (stedelijk) netwerk 1

1 2.5 Compactheid, volume en impact op omgeving 1

1 2.6 Oriëntatie & microklimaat / zonering ruimtes 1

1 2.7 Sociale controle en privacy 1

1 2.8 Beperken geluidshinder 1

1 2.9 Beperken lichtpollutie 1

1 2.10 Beperken stedelijke opwarming / terrein en dakopwarming 1

4 0 1 0 3. MOBILITEIT 5 punten
J ? N NVT

1 3.1 Mobiliteit / toegang tot openbaar vervoer 1

1 3.2 Mobiliteit / beschermde en voldoende fietsenstalling 1

1 3.3 Mobiliteit / toegang tot andere vormen van vervoer CAMBIO/autodeling-huur/fietsdeling-huur 1

1 3.4 Mobiliteit / beperken parkeerplaatsen of impact ervan 1

1 3.5 Mobiliteit / duidelijke verkeersafwikkeling en zonering voor hard en zacht verkeer 1
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9 1 1 0 4. NATUURLIJK MILIEU 11 punten
J ? N NVT

1 4.1 Locatieonderzoek VEREIST

1 4.2 Energetisch profiel van het groenbeheer VEREIST

1 4.3 Gebruik van streekeigen groen VEREIST

1 4.4 Beeldkwaliteitsplan VEREIST

1 4.5.1 Landschaps -/tuinontwerp / bouwen in een specifieke context 1

1 4.5.2 Landschaps -/tuinontwerp / sociale impact 1

1 4.6.1 Gesloten grondbalans: geen afvoer en/of aanvoer van grond 1

1 4.6.2 Gesloten groenbalans: beperken van onbruikbare biomassa a.g.v onderhoud 1

1 4.7 Ecologisch profiel van de gebruikte beplanting en invloed op de biotoop van planten en dieren 1

1 4.8 Toetsing van materiaalgebruik 1

1 4.9 Recyclage van materialen aanwezig op de site voor buitenaanleg 1

5 2 0 0 5. WATER 7 punten
J ? N NVT

1 5.1 Voldoen aan de watertoets of andere heersende en geldende wetgeving VEREIST

1 5.2 Reductie van watergebruik door zuinige apparaten / sanitaire installaties VEREIST

1 5.3 Geïntegreerde hemelwaterverwerking op de site / infiltratie en buffering 1

1 5.4 Hergebruik van hemelwater 1

2 5.5 Filteren en/of hergebruik van afvalwater (grijswater) 2

1 5.6 Installatie van aparte watermeters 1
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7 1 4 0 6. GRONDSTOFFEN EN AFVAL 12 punten
J ? N NVT

1 6.1 Gebruik van FSC / PEFC gecertificeerde houtsoorten VEREIST

1 6.2 Luchtdicht bouwen VEREIST

1 6.3 Materialenlijst bijhouden VEREIST

1 6.4 Transportenergie tijdens bouw beperken voor materiaal en aannemers VEREIST

1 6.5 Recyclage van materialen en structuren op de site 1

1 6.6 Gebruik van recyclage materialen 1

1 6.7 Materiaalgebruik boven klasse 4c (NIBE - kwalificatie) 1

3 6.8 Materiaalgebruik boven klasse 3c (NIBE - kwalificatie) 3

1 6.9 Flexibiliteit en levensduur van de structuur naar latere functiewijzigingen 1

1 6.10 Onderhoudsvriendelijk ontwerpen 1

15 4 5 0 7. ENERGIE 24 punten
J ? N NVT

1 7.1 Voldoe aan andere heersende en geldende wetgeving VEREIST

1 7.2 K-waarde van het beschermde volume lager dan K35 VEREIST

1 7.3 Energieprestatie van het gebouw, specifieke prestatiecriteria VEREIST

1 7.4 HR-verwarming VEREIST

1 7.5 Gebruik van groene/hernieuwbare energie VEREIST

1 7.6 Energiezuinige artificiële binnenverlichting VEREIST

1 7.7 Energiezuinige artificiële buitenverlichting VEREIST

1 7.8 Duurzame huishoud- en andere gebruikstoestellen selecteren VEREIST

1 7.9 Beschaduwing en passieve koeling 1

1 7.10 Passieve zonne-energie 1

1 7.11.1 Gebruik van eigen groene/hernieuwbare energie = 10 % van de totale energievraag 1

1 7.11.2 Gebruik van eigen groene/hernieuwbare energie = 20 % van de totale energievraag 1

1 7.11.3 Gebruik van eigen groene/hernieuwbare energie = 30 % van de totale energievraag 1

1 7.12 Gebruik van groene/hernieuwbare energie via het net 1

1 7.13.1 K-waarde van het beschermde volume lager dan K25 1

1 7.13.2 K-waarde van het beschermde volume lager dan K15 1

3 7.14 Voldoen aan de passiefhuisnorm 3

1 7.15 Installatie van aparte energiemeters 1

2 7.16 Warmterecuperatiesysteem 2

2 7.17 Kaart-/ detectiesysteem voor uitschakelen apparaten bij afwezigheid 2

OO 1821 C / RENOVATIE VAN 6 DIENSTGEBOUWEN VAN AQUAFIN 37



13 0 1 0 8. GEZONDHEID, LEEFBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID 14 punten
J ? N NVT

1 6.1 Voldoe aan heersende en geldende wetgeving voor ventilatie / akoestiek VEREIST

1 6.2 Thermisch comfort VEREIST

1 6.3 CO2 concentratie VEREIST

1 6.4 Hygrisch comfort VEREIST

1 6.5 Visueel comfort VEREIST

1 6.6 Akoestisch comfort VEREIST

1 6.7 IndoorAirQuality plan voor Maintain 1

1 6.8 CO2 - monitoring en sturing 1

3 6.9 Controle en sturing d.m.v. toegankelijk gebouwbeheerssysteem (GBS) 3

1 6.10 Gebruik van materialen zonder of met weinig vluchtige organische stoffen (VOS) 1

1 8.1 Voldoen aan heersende wetgeving 'brandveiligheidsnormen voor allen' + attest' VEREIST

1 8.2 Voldoen aan ARAB richtlijnen en de Codex over Welzijn op het Werk VEREIST

4 0 0 0 9. NAZORG 4 punten
J ? N NVT

1 9.1 Herstel van bouwschade binnen bepaalde termijn VEREIST

1 9.2 Opvolging en controle van systemen en contracten tussen voorlopige en definitieve oplevering VEREIST

1 9.3 Schoonmaak van de bouwplaats VEREIST

1 9.4 Monitoring en afregeling van technieken gedurende 24 maanden VEREIST

3 0 0 0 10. VOORBEREIDING OP MAINTAIN 3 punten
J ? N NVT

1 10.1 Overdracht van de gegevens VEREIST

1 10.2 Opleiding en briefing over de werking van het gebouw VEREIST

1 10.3 Opstellen SLA's VEREIST
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De mobiliteitsproblematiek heeft bijzondere aandacht 
gekregen bij de heraanleg van de buitenruimte. 
Duidelijke verkeerstrajecten werden uitgestippeld met 
de nadruk op duurzame alternatieven (voetgangers, 
fietsers en openbaar vervoer).

Toegangszone voor bezoekers
De toegangszone voor de bezoekers wordt dichter 
bij de dienstgebouw gepositioneerd waardoor het 
bezoekersverkeer over de site beperkt blijft.

Fietsers en voetgangers
De fietsers en voetgangers krijgen een gescheiden 
looppad vertrekkend vanuit de nieuwe toegangszone. 
Daarbij wordt een overdekte fietsenstalling voorzien 
naast de ontvangsruimte. 

Openbaar vervoer
Het poortgebouw aan de toegangszone dient tegelij-
kertijd als bushalte voor de schoolbussen.

Parkeren
De bestaande parking wordt geherlokaliseerd in de 
buurt van de toegangszone zodat auto’s niet te diep  
op het terrein komen.
   

3.3 Mobiliteit
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3.4 Water
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Omwille van de activiteiten van Aquafin dient dit ontwerp op het vlak van water een voorbeeldproject te worden. 
De maatregelen zouden een educatieve functie voor de bezoekers kunnen vervullen en bijdragen tot het posi-
tieve imago van Aquafin als duurzaam waterbedrijf.

1. Water als structurerend element
De waterstromen worden zichtbaar gemaakt via de waterloper die doorheen de site loopt. Deze waterloper 
vormt een duidelijke wegaanduiding voor de bezoekers. Er wordt gezorgd voor een constante waterstand in 
waterloper en wadi, zodat ook in droge periodes de symboliek niet verloren gaat.

2. Waterzuinige toestellen
De sanitaire installaties worden vervangen door zuinige toestellen (zuinige kranen, toiletten en spaardouche-
koppen).

3. Groen dak
Boven het dienstgebouw wordt een groen dak voorzien. Een groen dak werkt als een buffer tussen de neerslag 
en het afvoersysteem (Een groot deel van het hemelwater wordt gefilterd en geabsorbeerd door de bedekkende 
plantengroei). Daarbij komt een deel van het regenwater terug in de atmosfeer terecht door verdamping.

4. Hergebruik van regenwater
Een aantal dakoppervlakken worden aangesloten op een regenwaterput. Het hemelwater wordt zo hergebruikt 
voor toiletspoeling en schoonmaak.

5. Buffering en infiltratie
Het hemelwater dat niet in de regenwaterput terechtkomt wordt via de waterloper afgevoerd. De waterstroom 
komt dan in een ondiepe bekken (wadi) toe waar het water langzaam in de grond kan infiltreren. 
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3.5 Energie
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Het energieconcept berust op een eerste stap op een beperking van de energieverbruiken door conceptuele 
maatregelen en slimme technieken. Pas in een tweede stap worden hernieuwbare energievormen ingezet 
voor de resterende energieverbruiken.

1. Compact geïsoleerd bouwvolume
Door een betere zonering van de functies krijgt het te verwarmen bouwvolume een veel compactere vorm. Dit 
compact volume wordt thermisch geïsoleerd door toepassing van binnenisolatie en vervanging van de oude 
beglazing.

2. Verwarming met procesenergie
In Deurne wordt het opgewarmde koelwater van de surpressoren gebruikt voor de verwarming van de 
CV kring. Door de goede isolatie zal enkel deze warmtebron kunnen volstaan ook op de koude dagen.

3. Verluchting
Tijdens de winter wordt verlucht met een mechanische ventilatie met warmteterugwinning. Omwille van de 
zeer uiteenlopende bezetting wordt het ventilatiesysteem gestuurd via CO2 sensoren die voor een optimaal 
ventilatiedebiet zorgen. Tijdens de zomer worden de bovenste glaspanelen van de Aquabox geopend om een 
natuurlijke ventilatiestroom te creëren (schouweffect). 

4. Zonnewering
De gevels van de kantoorruimten worden voorzien van regelbare zonneweringen om risico op oververhitting in 
de zomer te vermijden.

5. Groen dak
Door de plaatsing van een groene dakbedekking verhoogt de thermische inertie van het dak wat resulteert in 
een matiging van de binnentemperatuur in de zomer.

6. Energiezuinige verlichting
Door het gebruik van lichte kleuren in de lokalen en het aanbrengen van transparente scheidingswanden in de 
binnenruimte wordt er maximaal gebruik gemaakt van daglicht.
Daarnaast krijgen de ruimte een globale relighting met toepassing van energiezuinige verlichting.

7. Energiedak
De grote dakoppervlakten van de technische ruimten zijn een ideale drager voor een fotovoltaïsche instal-
latie (elektriciteit uit zonlicht) waardoor Aquafin zou kunnen instaan voor een deel van zijn eigen energie-
opwekking. 
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Energiedak door derde betaler
Het project wordt voorzien van een energiedak, via een aparte aanbesteding.
Fotovoltaïsche cellen worden zuidelijk georiënteerd. Het grootste deel van de cellen zorgen voor de opwekking 
van de onmiddellijk nodige energie. Op jaarbasis is het mogelijk om te voorzien in een eigen groene stroom 
productie. Niet alleen voor het gebouw doch mogelijks ook voor een deel van de zuiveringsinstallaties. Het 
studieteam staat in voor de studie en het onderzoek naar de mogelijkheden. Er wordt nagedacht over aanbe-
steding naar een firma die het energiedak bouwt en financiert, als derde betaler.

Financiering zien we op verschillende manieren:
- door verhuren van het dak aan energieproducent, aan te stellen via aanbesteding
- of aankoop via eigen middelen, tot opwekking van energie voor de site
Onderzocht zal worden wat de beste kosten baten analyse geeft.

Energieneutraal project ?
Ons streefdoel is om het dienstgebouw energieneutraal te maken. Het energiedak kan hiervoor in belangrijke 
mate toe bijdragen. De eerste calculaties voor een beperkte deel van het dakoppervlakte (ongeveer 450 m2 
dak voorzien van PV-panelen) tonen aan dat een opbrengst van ettelijke 10.000 kwh/jr mogelijk zijn. Als we 
het gehele dakoppervlakte (ongeveer 1600m2) uitrusten van PV-panelen zijn nog veel grotere opbrengsten 
mogelijk en kan een belangrijk deel van het elektriciteitsverbruik van de bedrijfsinstallaties gedekt worden.

Win – win situatie
We trachten het gebouw en de site autonoom te maken door groene stroom productie te voorzien zonder 
meerkost voor het project en met een lagere maandelijkse energiekost voor de bouwheer. Belangrijk is dat 
heden groene stroom producenten nog steeds op zoek zijn naar duurzame projecten om een installatie op te 
voorzien.

De PV-cellen worden geplaatst op de bestaande daken. Studie dient het aantal, schikking, belasting e.a. 
elementen later te bevestigen.

3.5 Energie: energiedak
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Tijdelijke huisvesting
Tijdens de werken wordt een alternatief verblijf voorzien zodat de dagelijkse werking minimaal wordt verstoord. 
Voorgesteld wordt om een aantal werfcontainers aan te kopen en te gebruiken op de verschillende locaties. Het 
huren van een tijdelijke verblijf kost immers zeer veel geld. Waardoor de aankoop van bureelruimte, ontvangst- 
vergaderruimte, sanitaire ruimtes, ruimte voor labo te verantwoorden is. Dit evenwel als de werken één na één 
worden aangepakt.

Werfinrichting
Ook de werfinrichting wordt aangepast aan de dagelijkse werking. Werftransport wordt vooraf afgesproken en 
verloopt enkel via dit afgesproken tracé.

Modulair Bouwen
Door de complete aanpak modulair te ontwerpen kan de bouwtijd ingekort worden. Door repetitie en eenzelfde 
oplossing verschillende keren te gebruiken kunnen tijd en kosten dalen. 

Het bezoekersportaal aan de voorzijde werd uitgedacht als een vooraf te construeren geheel. Hetzij in kleine 
elementen, hetzij in grotere modules. 

Ook de binneninrichting is modulair zodat wanden snel kunnen geplaatst worden en ook in de tijd terug 
wegneembaar zijn om te voldoen aan een nieuwe vraag.

Totaalproject
De beste aanpak lijkt ons om te starten met één project als testcase vb. Deurne. Daarna mag het niet uit 
het oog verloren worden dat een ruime aanpak over de verschillende vestigingen heen een gevoelige winst 
kan betekenen. Modulair werken is zoeken naar tijd- en kostenefficiëntie en dit liefst over zoveel mogelijk 
projecten.
Daarom ons voorstel om ontwerpmatig één duidelijk systeem voor te stellen dat finaal leidt tot één geïnte-
greerde aanpak en totaalproject over de verschillende vestigingen heen. 

5.1 Bouwproces doorheen verschillende locaties
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5.2 Bouwfasen
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De aanpak van elk project wordt onderverdeeld in verschillende bouwfasen. Elke fase heeft zijn eigenheid en zijn 
specifieke werkingspunten. Hierdoor is het duidelijk wat wanneer dient te gebeuren en wie wat moet doen. Een 
specifieke werkingsvolgorde geeft structuur aan het bouwteam. We onderscheiden volgende stappen:

1. INITIATIEF
eerste belangrijke fase waarin voornamelijk de bouwheer aan zet is

1.1. Initiatief 
Informatieve fase, basis beslissing tot het project
1.2. Haalbaarheidstudie
Is dit een haalbaar project, wat is het budget, wat is de timing, wat zijn de knelpunten of bedreigingen
1.3. Projectdefinitie
Definitief vastleggen van de opdracht

2.ONTWERP

2.1 Schetsontwerp
Eerste onderzoek naar grootte en inplanting op het terrein tot ruimtelijk schema
2.2 Voorlopig ontwerp
Uitwerking van de schets tot een plan. Context, inplanting 
2.3 Definitief ontwerp
Uitgewerkt ontwerp met hogere detaillering.

3.UITWERKING

3.1 Bouwaanvraag
Opmaken van alle documenten voor de bouwaanvraag. Plannen, administratieve documenten, Epb, andere wette-
lijke documenten.
3.2 Aanbestedingsdossier
Opmaken van bestekken en meetstaat, bouwplannen, bouwdetails
3.3 Aanbesteding
Publicatie, verdelen dossiers, beantwoorden vragen kandidaten
3.4 Selectie
Prijs en kwaliteitsvergelijking te selectie van een aannemer 

5.2 Bouwfasen
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4.UITVOERINGSFASE

4.1 Werkvoorbereidingen
definitieve bouwplannen en werktekeningen
4.2 Werken
uitvoering van de werken met kwaliteit-, tijd- en kostenbewaking

5.OPLEVERINGEN EN NAZORG

5.1 Voorlopige oplevering
Opsommen tekortkomingen en gebreken bij het einde der werken.
5.2 Definitieve oplevering
Bouwkundig na 1 jaar.
Technieken na 2 jaar.
5.3 Nazorg
Opvolging, testen en controle technieken tijdens zeer warme periode en erg koude periode

Om tot de definitieve oplevering te komen van de technieken wordt het gebouw 24 maanden opgevolgd. Door een 
winter- en zomermeetcampagne worden comfort en temperaturen ter plaatse gecontroleerd en waar nodig bijge-
steld.

Werkingspunten per fase:
De fasen krijgen hun nut omdat in elke fase verschillende punten telkenmale aan de orde komen en conclusies 
afdwingen. Hierdoor ontstaat een belangrijk stop & go principe. Pas wanneer de belangrijkste punten worden goed-
gekeurd kunnen we naar de volgende fase gaan. 
Enkele werkingspunten per fase: 
kostenbewaking / tijdsbewaking / kwaliteitsbewaking / communicatie uitwisseling van de juiste informatie – digitaal 
platform en samenstelling bouwteam. 
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Het PVE is voor ons een zeer belangrijk document. Het omschrijft in woorden en cijfers het project. Wat niet 
benoemd is, wordt niet gebouwd. Dit document beschrijft de ruimten, hun grootte, kwaliteit en inhoud zo gedetailleerd 
mogelijk. 
Samen met de bouwheer wordt dit document nauwkeurig opgebouwd. 

Volgende punten vind u o.a. erin terug

algemene punten:
- openingsuren, werkingstijden,
- bezetting percentage,

specifieke punten:
- gegevens geordend per ruimten
- naar gebruik, toestellen, aantal personen, gevraagde kwaliteiten
- gewenst binnenklimaat,
- m2, raming per m2
- ook gebruik buitenruimte

Bijzonder is dat dit geen eenmalig document is doch een document dat steeds geactualiseerd wordt in elke fase van 
het project. Het PVE schept hierdoor duidelijkheid en leidt tot duidelijke afspraken. 
De regie van het document gebeurt door de architect, de inhoud en de vele gegevens komen voornamelijk van de 
bouwheer.

Het PVE is de basis voor een goed gebouw – zonder PVE geen gebouw.

5.3 Programma van eisen
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We stellen voor om met een bouwteam te werken. Bouwheer en ontwerpbureau werken hierbij intens samen vanuit 
hun know-how en ervaring. 

Het delen van kennis in een hecht team waar de juiste mensen zijn samengebracht leid steeds naar een beter 
gebouw op een kortere tijd. Ook is het mogelijk om de aannemer sneller in het team op te nemen en zijn kennis over 
kosten/tijd te benutten.

Voor deze specifieke opdracht zal binnen het ontwerpbureau één projectmanager worden aangeduid die voor de 
bouwheer het aanspreekpunt vormt. Deze persoon is vanaf het begin tot het einde van het proces continu betrokken 
bij het project. Hij coördineert alle taken en volgt ze op. Hij staat in direct contact met de projectverantwoordelijke 
van de bouwheer.

5.4 Bouwteam
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De rode draad doorheen een projectorganisatie is communicatie. Enerzijds is er de interne communicatie binnen de 
projectorganisatie. Een belangrijk aspect is ervoor te zorgen dat, na de samenstelling van het projectteam, de betrok-
kenen in het project weten welke hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Een duidelijke planning 
wordt hiervoor opgemaakt met aanduiding van de te nemen beslissingsmomenten.

Anderzijds is er de externe communicatie met de opdrachtgever en de andere bouwpartners. Hierbij zijn de eisen en 
wensen van de klant het uitgangspunt. Het onderhouden van de contacten met de klant en bouwpartners gedurende 
de volledige looptijd van het project is een essentieel gegeven in het hele projectverloop. Deze aanpak dient garant 
te staan voor het uiteindelijke projectresultaat.

Het doel van de dienstverlening is een creatief en deskundig team samenstellen dat met het opdrachtgevend bestuur 
de behoeften kan analyseren en vertalen in een kwaliteitsvolle, betaalbare en concrete realisatie.

Digitaal platform
Het voorzien van een digitaal platform verhoogt de efficiëntie van de communicatie tussen de verschillende leden 
van het projectteam. Het ontwerpteam pleit sterk voor een projectportaalsite waar alle informatie geordend ter 
beschikking is. Bouwheer en architect beslissen samen wie toegang heeft tot welke informatie. De laatste planversie, 
pve, tijdsschema is steeds inmiddellijk ter beschikking. 
Het ontwerpteam legt hiervoor een streng protocol op om de documentenstroom steeds optimaal te delen met de 
juiste personen.

5.5 Communicatie
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KOSTENBEWAKING

De kost van een project is een voortdurende zorg voor de architecten en hun studiebureaus. Verschillende grote 
projecten werden opgeleverd met een vooraf gekende minimale prijsverhoging. Ook hier werken de bouwfasen 
structurerend. In elke fase wordt een begroting gemaakt zodat de evolutie van de kosten op de voet gevolgd kan 
worden. 

- in fase Programma van Eisen (“budgetraming”)
- in fase Voorontwerp (“voorontwerpraming”)
- in fase Ontwerp (“ontwerpraming” en “gedetailleerde prijsraming”)
- in fase Aanbesteding (“bestelbedrag”)
- in fase Uitvoering der werken (“kostprijs der werken”)

De raming en budgettering wordt steeds gemaakt in relatie tot de detaillering van het ontwerp. Nog weinig gekende 
posten krijgen tevens zo snel mogelijk een budget toegewezen. Onverwachte kosten en extra’s die altijd opduiken 
worden via een percentage begroot. 

Door te werken in fasen wordt elke verandering in het dossier snel vertaald naar meer of minder budget. Dit veron-
derstelt ook een directe relatie tussen PVE en het budget. 
Het programmeren van kwaliteiten beïnvloed onmiddellijk het budget. 

TIJDSBEWAKING

De planning van tijd is een belangrijk aspect van het project. We maken samen met de bouwheer een tijdsplanning 
op. Voor elke fase wordt een periode vast gelegd. Belangrijk hierbij is ook de tussentijdse tijd voor het nemen van 
beslissingen en het verkrijgen van bepaalde gegevens en vergunningen. 

In elk geval wordt door ons master-planning opgemaakt die taken en fasen structureren. 

De planning van de werken is een taak op zich. Meestal vragen we aan de aannemer om een tijdsplanning op te 
maken binnen de masterplanning. Het bouwteam bewaakt de masterplanning en ziet toe dat andere planningen de 
masterplanning respecteren.

5.6 Kosten-, tijd- en kwaliteitsbewaking

OO 1821 C / RENOVATIE VAN 6 DIENSTGEBOUWEN VAN AQUAFIN 59



KWALITEITSBEWAKING

Hoge kwaliteit en duurzaamheid
Het ontwerpteam streeft naar gebouwen van een hogere kwaliteit dan de gewone standaard. 
Kwaliteit is niet te vertalen naar extra kost. 
Integendeel, onze doelstelling is: “meer met minder”. 

We willen samen met de bouwheer kwaliteitseisen opstellen en ook afdwingen. 
We werken niet rond vage ambities maar wel rond benoembare eisen. 
We controleren tijdens de werken nauwgezet de gevraagde kwaliteit. 
Bijkomende proeven worden hiervoor bevolen o.a. blowerdoortest, thermografische opname van de gevel ifv 
warmteverliezen. 

Nazorg: we plannen een ruime periode van technische oplevering met metingen, tests, afstellingen of fine-
tuning van het gebouw naar de gebruikers. 

Duurzaamheid en integrale kwaliteitszorg: 
Hier wordt gestreefd naar integrale kwaliteit, of kwaliteit op zo veel mogelijk vlakken.
Kwaliteit ten goede van de bouwheer, kwaliteit ten goede van ons leefmilieu.

Leidraad tot duurzaamheid en kwaliteit
Om het complete ontwerp- en bouwproces te begeleiden hebben we een leidraad tot duurzaamheid en kwaliteit 
uitgedacht. Een leidraad waar alle belangrijke en na te streven punten een plaats krijgen en in iedere fase 
van een project kunnen opgevolgd en/of afgedwongen kunnen worden. Het voorgestelde werkstuk maakt het 
mogelijk om van bij de start tot de oplevering de ambitie te vertalen naar een effectief project. I.p.v. te corri-
geren en te verbeteren wordt het ambitieniveau van de stad meteen vertaald naar een na te streven niveau. 

Teamwork
Bouwheer en ontwerpers ijveren samen om zoveel mogelijk punten te realiseren. Kwaliteit is een eindresultaat 
behaalt door een team. De leidraad motiveert het team om zoveel mogelijk punten te verwezenlijken. Elk 
teamlid is verantwoordelijk voor specifieke punten en zal deze gedurende het proces uitwerken. Het groeps-
resultaat vertaald zich in een score. De vooraf vastgelegde ambitie van bv. 7/10 wordt in elke fase van het 
project getoetst. Ambitie vertaald zich finaal in een concreet bouwwerk.

Kwaliteit en duurzaamheid ontstaan niet bij toeval wel door een aangehouden inspanning.
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De kracht van een bouwteam en onze manier van werken komt voort uit een geïntegreerde aanpak. D.w.z. dat 
in elke fase alle aspecten aanbod komen evenwel gerelateerd aan de specifieke fase. 

Ook het technische dossier wordt parallel mee ontwikkeld en evolueert mee per fase. Hierdoor kunnen beslis-
singen van het ene dossier geconfronteerd worden met het andere en zonodig terug bijgestuurd, vb invloed 
van architectonische oplossingen op de technieken. 

Ook wordt er intenser samengewerkt zodat een inter-disciplinaire aanpak ontstaat met integratie van de 
verschillende punten.

Stop & Go: 
Tijdens het project wordt het stop & go principe toegepast. 
Per fase wordt tussentijds beoordeeld en goedgekeurd naar de reeds genoemde punten. 
Belangrijk is dat budget / timing / pve / ontwerp / kwaliteit steeds samenkomen. 
Zodoende wordt het project zoveel mogelijk geïntegreerd opgebouwd en voorgesteld. 
Het bouwteam blijft het overzicht behouden. 

5.7 Geïntegreerde aanpak
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