
16 oktober 2020
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Flexibiliteit, omkeerbaarheid, aanpasbaarheid: hoe zijn die principes in het project verwerkt? 
Met welk doel en met welke grenzen? 

Seminarie Duurzame Gebouwen

Circulaire economie 
toegepast op 

technische installaties



• De architectonische en technische keuzes 
gemaakt voor het project Greenbizz 

overlopen en ze aan de circulaire aanpak 
linken. 
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE



I. Architectonische en bouwkundige 
aanpak 

II. Technische aanpak

PLAN VAN DE PRESENTATIE
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I. ARCHITECTONISCHE EN 
BOUWKUNDIGE AANPAK
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BRUSSELS GREENBIZZ 
Environmental Incubator, Workshops and Office s rue D.Lefèvre in Brussels
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Implantingsplan
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PV-panelen

Bovenste deel - Incubator

Incubator - productieruimtes

Terrassen– patios

Groene gevel en groen dak

Horizontale en verticale circulaties

Inkomhal Greenbizz (+0)

Groene verbinding voor voetgangers (+0)

Verbindende straatruimte (+0)

Interne verbinding incubator (+1)

Interne verbinding tussen ateliers en incubator

8m hoog-atelier

6m hoog-atelier

Inkomhal Greenbizz

Onderste deel - Atelier
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Inkomhal Greenbizz

Atelier

Verbindende straatruimte

Fase 1 - Atelier

Verbindende straatruimte

Modulaire ateliers 250m2 of 500 m2 (2x250m2)

Fase 1 – Gemixte werking van de ateliers

Verbindende straatruimte

Inkomhal Greenbizz

Fase 1 - Ateliers > toegang en stroom

Toegangsniveau + ateliers
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Regelmatige architectonische opstelling in de vorm van parallelle ateliers 

Betonvloeren 

Betonstructuur

Houten wandcomplex

Bouwmaterialen - Ateliers

Hoofdstructuur ateliers gelijkvloers

Raster structuur ateliers gelijkvloers
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Omgevings- en gelijkvloersplan
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Snedes Atelier (fases 1 et 2) 
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Snedes atelier/kantoor (fase 2) en atelier/hall  (fases 1 et 2)
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Details
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Legende: 

1. Gipsplaten – rechte zijkant

2. Waterdicht houtvezelpaneel met 

geïntegreerd dampscherm

3. Cellulose

4. Hydropanel

5. Latwerk – rechte zijkant

6. Gelamelleerd houten paneel

7. Onderbalk

8. Steunbalk

9. Membraan type MORGO

Principesnede van de gevel  -

atelier 

Legende: 

1. Waterdicht houtvezelpaneel met geïntegreerd

dampscherm

2. Cellulose

3. Hydropanel

4. Alu afwerking

5. Onderbalk

6. Principe voor plaatsing indien op beton

Detail wand

atelier 
Detail wand incubator
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Hijsen van de panelen met een mobiele kraan en oplegger met lading Bevestiging van de panelen
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Referenties demonteerbaarheid:

-Prefabricage, Case studie Greenbiz

www. guidebatimentdurable.brussels

-Les façades démontables zéro déchet : agir 

pour demain

Eindwerk, 2019, DELFOSSE Juliette



II. TECHNISCHE AANPAK
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•Technieken aanwezig in de incubator
� Verwarming : 

–Condenserende gasketels

–Ventilo-convectoren
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Bron: FTI

II. TECHNISCHE AANPAK



II. TECHNISCHE AANPAK
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•Technieken aanwezig in de incubator
� Ventilatie: 

–Balansventilatie met warmterecuperatie (4 eenheden)



II. TECHNISCHE AANPAK

39

•Technieken aanwezig in de incubator
� Ventilatie: 

–Balansventilatie met warmterecuperatie (4 eenheden)



II. TECHNISCHE AANPAK
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Bron: FTI



II. TECHNISCHE AANPAK
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•Technieken aanwezig in de incubator
� Koeling: 

–Dakextractoren voor night-cooling

Bron: FTI



II. TECHNISCHE AANPAK
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Bron: FTI



II. TECHNISCHE AANPAK
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•Technieken aanwezig in de incubator
� Klassieke elektrische uitrustingen voor kantoorruimtes

–Bekabeling

–Data

–Verlichting



II. TECHNISCHE AANPAK
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Bron: FTI



II. TECHNISCHE AANPAK
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•Technieken aanwezig in de incubator
� PV-panelen op het dak



II. TECHNISCHE AANPAK
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•Technieken aanwezig in de incubator
� Sanitairs
–WC

–Douches 



II. TECHNISCHE AANPAK
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II. TECHNISCHE AANPAK
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•Technieken aanwezig in de ateliers
� Casco opgeleverd

–Zonder geplaatste techieken maar met aanvoer en toevoer in 

afwachting

–Warmwater kring (vorstvrije ruimtes)



II. TECHNISCHE AANPAK
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•Opstart van het gebouw en onderhoud

•Leasing 

•Hergebruik

•Aanpasbaar ontwerp



II. TECHNISCHE AANPAK
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•Opstart van het 
gebouw en 
onderhoud
� Algemeen 

onderhoudschema
bezorgd door HVAC 
onderaannemer



II. TECHNISCHE AANPAK
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� Winter/zomer

meetcampagne

–Nazicht van de goede

parametrisatie van de 
technische installaties

–Begeleiding voor opstart en 

ingebruikname van de 

installaties

� Revisie van de technische

installaties 1x per seizoen
tijdens eerste 2 jaar na 
ingebruikname

(lastenboek) Zie ook seminarie « Oververhitting: hoe een koele
zomer garanderen? »: 
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_fil

es/sem23-190621-6-am-nl.pdf



•Leasing: 
� Overwogen voor PV-installatie

II. TECHNISCHE AANPAK
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II. TECHNISCHE AANPAK
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•Hergebruik: 
� Geen integratie van 

technische elementen uit
hergebruik in het project

� Toekomstig hergebruik? 

omkeerbaar ontwerp



II. TECHNISCHE AANPAK
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•Aanpasbaar en omkeerbaar ontwerp
� Onafhankelijkheid

gebouwschil/structuur/technieken/binnenwanden

–Incubator

– Variabel bezetting: verplaatsbare binnenwanden, aanpasbare

technieken



II. TECHNISCHE AANPAK
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•Aanpasbaar en omkeerbaar ontwerp
–Incubator

– Variabel bezetting: verplaatsbare binnenwanden, aanpasbare

technieken



II. TECHNISCHE AANPAK
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•Aanpasbaar en omkeerbaar ontwerp
–Gemeenchappelijke delen (polyvalente zaal en vergaderzalen)



II. TECHNISCHE AANPAK
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•Aanpasbaar en omkeerbaar ontwerp
� Onafhankelijkheid

gebouwschil/structuur/technieken/binnenwanden

–Ateliers

• Casco opgeleverd

• Mogelijkheden voor

technische installaties:

• Openingen in het dak , 

luchtopname en afblaas in 

de gevel

• Eisen energieprestaties

van de technische

installaties

Bron: FTI



II. TECHNISCHE AANPAK
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–Ateliers



II. TECHNISCHE AANPAK
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–Ateliers

– Aanpasbaarheid: openingen (bovendorpels) voorzien om de 

ateliers te kunnen vergroten indien nodig



II. TECHNISCHE AANPAK
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•Aanpasbaar en omkeerbaar ontwerp
� Onafhankelijkheid

gebouwschil/structuur/technieken/binnenwanden

–1 uizondering: de gevel  zonwering en motoren voor opengaande

ramen



II. TECHNISCHE AANPAK
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•Aanpasbaar en omkeerbaar ontwerp

�Luchtgroepen in kleine technische ruimtes, moeilijk voor

onderhoud en aanpassingen



II. TECHNISCHE AANPAK
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II. TECHNISCHE AANPAK
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II. TECHNISCHE AANPAK
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•Aanpasbaar en 
omkeerbaar
ontwerp
� Aanpasbaarheid van de 

kantoorruimtes: 

–Technische travee

–Reservatie in de balken voor

technische uitrustingen

–Geen vals plafond

–Valse vloeren voor elektriciteit

–Plaatsing van de luchtgroepen
(4 zones)

Bron: FTI



II. TECHNISCHE AANPAK
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II. TECHNISCHE AANPAK
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� Zeer uitgestrekt gebouw, veel

horizontale leidingen in het 
algemeen  binneninrichting moet

hiermee rekening houden

� Op het dak : PV panelen



II. TECHNISCHE AANPAK
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•Aanpasbaar en omkeerbaar
ontwerp
� Aanpasbaarheid van de 

kantoorruimtes: 

–Technische travee

–Sturing per kantoor



II. TECHNISCHE AANPAK
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•Aanpasbaar en omkeerbaar ontwerp
–Adresseerbare verlichting

–Geen actieve koeling  flexibiliteit van de bezetting heeft

beperkingen

–Vergaderzalen verzameld in de mezzanine (hogere

ventilatiedebieten) 

–Zone WTCB: speciale technieken te bepalen tijdens de werf
(specifieke behoeftes, labo, vergaderzalen  ligt vast)



II. TECHNISCHE AANPAK
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II. TECHNISCHE AANPAK
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•Aanpasbaar en omkeerbaar ontwerp
� Regelnota – As-Built

– Intensief werk: verbeteringen/aanpassingen aan het as-built

dossier over sturing van de technieken, zodat het conform met 
de uitgevoerde situatie is  beter opvolging van de 
technische installaties



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Het gebouwontwerp in verschillende lagen laat
het toe om een lange levensduur van het gebouw

te mogen verwachten, maar waarschijnlijk binnen
dezelfde functie. 

• De verwachte flexibiliteit van de 
binneninrichtingen en de geometrie van het 
gebouw hebben een grote impact gehad op 

ontwerpkeuzes

• De begeleide opstart van het gebouw heeft

geholpen een aantal problemen op te lossen, 
maar de opvolging en het onderhoud blijven
noodzakelijk voor de goede werking van de 

technische installaties. 71



• Gids Duurzame Gebouwen
www.gidsduurzamegebouwen.brussels

 Case studie | Greenbizz | Luchtdichtheid en prefabricage : 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/greenbizz.html?IDC=1519&IDD=15549

• Les façades démontables zéro déchet : agir pour demain. 

Eindwerk, 2019, DELFOSSE Juliette 
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 
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