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DOELSTELLING(EN) VAN DE 

PRESENTATIE

• Toelichten hoe de oververhittingsthematiek 

meespeelt in het verloop van een bouwproject

• Benadrukken hoe belangrijk een goede 

opvolging van de ingebruikname van het gebouw 

is

• Belichten van het belang van een goede 

communicatie met de gebruikers
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Het project 

II. Oververhittingsstudie in de ontwerpfase

III. Meetcampagnes: resultaten en verbeteringen

IV. Communicatie met de gebruikers

V. Conclusie
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I. HET PROJECT

• Ligging 
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I. HET PROJECT

• Team 

Opdrachtgever: citydev.brussels

 Architect: Architectes Associés

Energie- en duurzaamheidsconcept: Cenergie

Stabiliteit: Setesco

Speciale technieken en EPB: FTI

Algemene aannemer: BAM Contractors

• Voorbeeldgebouw 2013

• Oplevering en ingebruikname: april 2016
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I. HET PROJECT

• Milieu-incubator 

4.800 m² lage-energieateliers

2.500 m² NZEB-kantoren 
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I. HET PROJECT
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II. OVERVERHITTINGSSTUDIE IN DE 

ONTWERPFASE 

• Doelstellingen van de simulatie van de incubator 

(Design Builder-software)

Het verwachte energieverbruik bepalen

Het comfort evalueren → mogelijkheid met passieve 

koeling te werken?
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II. OVERVERHITTINGSSTUDIE IN DE 

ONTWERPFASE 

• Resultaten van de simulaties van het zomercomfort

Kritieke ruimten (bezetting, oriëntatie)

Max. 5 % > 25 °C en max. 1 % > 28 °C

Comfort bereikt indien bepaalde maatregelen worden genomen 
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II. OVERVERHITTINGSSTUDIE IN DE 

ONTWERPFASE 

• Te nemen maatregelen

Performante verlichting

Zonweringen

Nachtkoeling

Free-cooling 
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II. OVERVERHITTINGSSTUDIE IN DE 

ONTWERPFASE 
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III. MEETCAMPAGNE

• Aanvullende opdracht – zomer 2016 

→ Doelstellingen 

De goede werking van de nachtkoeling controleren 

Het comfortniveau meten
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III. MEETCAMPAGNE

• Aanvullende opdracht – zomer 2016 

→ Context

April: oplevering van het gebouw

Mei: eerste gebruikers

Tot eind juni: nachtkoeling werkt niet

Juli: eerste evaluatie van het comfort, vaststelling van 

verscheidene problemen

September: grondige analyse
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III. MEETCAMPAGNE

Augustus: nachtventilatie werkt wanneer het moet, maar de binnentemperatuur daalt 

onvoldoende
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III. MEETCAMPAGNE

• Verbeteringspotentieel: 

 technische controles en regeling

– debiet van de nachtventilatie

– plaats van de buitentemperatuurvoeler

– opening van de dakkoepels

– regelkleppen hygiënische ventilatie

 Informatie verstrekken aan de gebruikers

– belang van de zonweringen

– mogelijkheid van free-cooling (te weinig gebruikt)
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III. MEETCAMPAGNE

• 2017

Verbeteringen ondanks nieuwe aanpassingen aan het 

CTB ingevolge het winterseizoen

• 2018

Groter globaal comfort

Probleemzones: gelijkvloers en bepaalde kantoren met 

hoge warmtelasten (bezetting en oriëntatie)
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IV. COMMUNICATIE MET DE GEBRUIKERS

• Informatie in de ingang van het gebouw 

Eerste ingebruikname en bezetting in 2016 

Nieuwkomers 

Dagelijkse opvolging
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IV. COMMUNICATIE MET DE GEBRUIKERS

• Informatiesessie na afregelingen (eind 2017)

Moeilijkheden om project af te ronden 2016 - 2017 (AA)

Beheerder neemt de verantwoordelijkheid voor het 

gebouw op zich

Doelpubliek: gebruikers van het gebouw

→ communicatie via de SB’s over de bijzonderheden van 

het project

– Energieconcept

– Automatisering (CTB)

– Beheer door de gebruiker
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IV. COMMUNICATIE MET DE GEBRUIKERS

• Informatiesessie na afregelingen (eind 2017)

–Automatisering
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Illustratie van de inhoud van het CTB



IV. COMMUNICATIE AAN DE GEBRUIKERS

• Informatiesessie na afregelingen (eind 2017)

– Beheer door de gebruiker: mogelijkheden
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IV. COMMUNICATIE AAN DE GEBRUIKERS

• Informatiesessie na afregelingen (eind 2017)
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V. CONCLUSIES

• De dynamische simulatie is een onmisbare tool om 

een project zonder actieve koeling te ontwerpen

• Een juiste parameterinstelling voor de technieken 

bij het begin van het gebruik is absoluut 

noodzakelijk om de nodige aanpassingen mogelijk 

te maken

• Het blijft zeer moeilijk te anticiperen op het 

effectieve gebruik van het gebouw, dat nochtans 

doorslaggevend is
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Het is mogelijk het zonder actieve koeling te stellen 

in een tertiair gebouw

• Dit vereist

• bijzondere aandacht in de ontwerpfase (gebouwschil, 

technieken)

• een specifieke opvolging bij de ingebruikname van 

het gebouw 

• een goede communicatie met de beheerder en de 

gebruikers van het gebouw 
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Gids Duurzame Gebouwen
www.gidsduurzamegebouwen.brussels

➢ Inspiratie opdoen > Case studie | Greenbizz 

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

➢Tools
➢ Dynamische simulatie: Design Builder 

➢ Passief ontwerp: PHPP

➢Inspiratie: 
➢ Aeropolis II (Brussel)

➢ SD Worx (Hasselt)

➢ SD Worx Kendall (Antwerpen)

➢ …
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