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Voorwoord

Mee met de toekomst
Een kantoorgebouw. Vlakbij de Wetstraat. Bovendien ooit het
hoofdkwartier van wat toen nog de CVP heette. Wat heeft een
organisatie als Bond Beter Leefmilieu daar precies te zoeken? Stelden
we ons die vraag nog veertien jaar geleden, toen we het gebouw voor
een prikje aankochten, dan blijkt ze vandaag compleet overbodig.
Het was onze eigenste penningmeester Jean Awouters die ons op dit kantoorpand wees. Het was statig,
maar oud. Fraai, maar onderkomen. En eigenlijk hadden we er het geld niet voor, ook al was de kostprijs
naar Brusselse normen bijzonder laag. Bovendien was het te groot voor ons. Toch durfden we de sprong te
nemen. Want in het kloppende politieke hart van Brussel, daar voelden wij ons wel thuis. En als we naar de
toekomst keken, wat Bond Beter Leefmilieu altijd heeft gedaan en zal blijven doen, dan klopte het plaatje.
Onze organisatie groeide, onze werking breidde uit. Ons kantoorgebouw zat ons hoe langer hoe meer als
gegoten. Tot we op een nieuwe mijlpaal aankwamen. Het punt waarop we ook ons gebouw mee wilden nemen
in onze toekomst. Mee in onze duurzame en vooruitstrevende visie. Die toekomst, dat plaatje dat we veertien
jaar geleden voor ogen hadden, dat is nu. Een kantoorgebouw dat een voorbeeld is voor vernieuwbouw in de
(Brusselse) binnenstad. Staat dit kantoor dan symbool voor de milieubeweging nieuwe stijl, wordt ons wat
verderop in deze brochure gevraagd. Wij antwoorden: ja. En we kijken alweer vooruit.
Danny Jacobs

Duurzaam verbouwingslexicon
Balansventilatie

Ventilatiesysteem waarbij de warmte uit
de afgevoerde lucht wordt gerecupereerd.

Bio-ecologisch bouwen Energie- en waterbesparend

bouwen met zo weinig mogelijk chemische en/of schadelijke materialen
en stoffen in en rond het gebouw. Natureplus is hiervan het strengste
kwaliteitslabel.

Blowerdoor-test Test waarbij een gebouw in onder- of
overdruk wordt geplaatst om de luchtdichtheid te meten.

Cradle to Cradle

Een manier om producten zo
te ontwerpen dat ze van begin tot eind veilig, milieuvriendelijk en
herbruikbaar zijn.

EPB

Energieprestatie van gebouwen en binnenklimaat. Regelgeving
die bedoeld is om het primair energiegebruik en de CO2-emissies van
gebouwen te verminderen en het binnenklimaat te verbeteren.

E-peil Een maat voor de energieprestatie van een woning. Hoe lager

het E-peil, hoe energiezuiniger de woning. Het E-peil neemt naast isolatie
en compactheid ook luchtdichtheid, ventilatie, oriëntatie en de efficiëntie
van o.a. verwarming en verlichting in rekening.

FSC Forest Stewardship Council. Keurmerk voor hout- en papierproducten
dat aangeeft dat ze afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.

Houtvezelisolatie Isolatiewijze op basis van samengeperst
houtafval. Let op het FSC- en Natureplus-label.

Inbreiding Het bouwen binnen bestaande bebouwing.
K-waarde Een maat voor de isolatiegraad en de compactheid.

Hoe lager het K-peil, hoe minder energie je nodig hebt om je woning warm
te houden.

Laag-energetisch gebouw

Gebouw met een
K-waarde van maximum 30 en een E-peil van maximum 60. De hoeveelheid
energie nodig voor verarming is per definitie niet hoger dan 60 kWh/m2
per jaar.

Luchtdichtheid

Naast isolatie het belangrijkste sleutelbegrip
in een energiezuinig gebouw, waarbij ervoor gezorgd wordt dat er
geen warme lucht ongecontroleerd uit een gebouw kan ontsnappen en
geen koude lucht ongewenst binnen geraakt. Wordt gemeten met een
blowerdoor-test.

Passiefbouw Zeer energiezuinige gebouwen die aan specifieke
vereisten voldoen, zoals een zeer goede luchtdichtheid, bescherming tegen
oververhitting en een verwarmingsbehoefte die 85% lager ligt dan het
Vlaamse gemiddelde.

Regenwaterrecuperatie Systeem voor hergebruik
van regenwater.

Silicaat

Kalkzandsteenblokken die verlijmd worden en een
uitstekende luchtdichtheid mogelijk maken.
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Danny directeur
Jacobs BBL
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BBL-directeur Danny Jacobs houdt
kantoor in een van de meest statige
ruimtes van het oude herenhuis, een
van gecapitonneerde deuren voorzien
bureau op de eerste verdieping, ooit
het hoofdkwartier van de toenmalige
CVP, waar politici in alle discretie over
de toekomst van het land beslisten.

Waarom heeft BBL verbouwd, als je
ook kunt huren?
‘Dat we verbouwen, komt omdat we een pand
bezitten dat we in 1997 voor een prikje hebben
gekocht. We betaalden al jaren een aanzienlijke
som aan huurgeld in een ondermaats
kantoorgebouw en kregen toen de kans om
het voormalige hoofdkwartier van de CVP
voor 275.000 euro te kopen. De rekening was
snel gemaakt: een kantoorgebouw van 1.100
m2 konden we nooit aan een vergelijkbare
prijs huren. Het was helaas geen duurzaam
gebouw: weliswaar een heel mooi, sterk pand
van eind 19de eeuw, maar slecht gerenoveerd,

“In 2006 bleek
uit een officiële
schatting
dat het pand
ondertussen was
verviervoudigd
in waarde.”
niet geïsoleerd en voorzien van enkel glas.
In 2006 bleek uit een officiële schatting dat
het pand ondertussen was verviervoudigd in
waarde. Omdat we het gebouw zo goedkoop
hadden gekocht, kostte het ons al die tijd bijna
niets. Jaarlijks zetten we het equivalent opzij
van wat het ons zou kosten om een dergelijke
oppervlakte voor 30 à 40 mensen te huren. Dat
geld legde de basis voor de verbouwingen.’’

Danny Jacobs
Geboren op 7 september 1965 in
Leuven
1989: Master Politieke en Sociale
wetenschappen KU Leuven
1989-1991: Burgerdienst bij
Vredeseilanden
1991-1999: Communicatie,
fondsenwerver en medewerker van de
directeur Bond Beter Leefmilieu
1999- heden: Directeur BBL
Actief in Kauri vzw, Vlaamse
Adviesraad voor Bestuurszaken,
Koning Boudewijnstichting, Verenigde
Verenigingen, Komino vzw, Vodo vzw,
Trage Wegen vzw, Vereniging voor
Bos in Vlaanderen.

We wilden
op de
wetgeving
vooruitlopen
Hoe zag de briefing voor de architect eruit?
’Aan architect William Froidmont vroegen we
een grondige renovatie uit te voeren. Vertrekkend
vanuit ons budget en onze core-business heeft
hij er ons van overtuigd om een stap verder te
zetten, rekening houdend met duurzaamheid,
energiegebruik, ergonomie en toekomstig
gebruik. Uiteindelijk kostte de nieuwbouw en
verbouwing ons een 2 miljoen euro.’

Het evenwicht vinden tussen
budgettaire beperkingen en
duurzaam bouwen, was dat de
moeilijkste oefening?
‘Nee, dat was eigenlijk het eenvoudigst. BBL
pleit voor alle nieuwbouw passief of zelfs
energieneutraal en bio-ecologisch. Ook renovaties
moeten ook zo energiezuinig en ecologisch
mogelijk aangepakt worden. Prijs-kwaliteit is

“Zorg dragen
voor erfgoed was
één van onze
uitgangspunten.”
een van onze uitgangspunten. Een passiefhuis
construeren was voor ons geen optie, omdat zulks
in deze wijk gelijk zou staan aan alles afbreken
en alleen de gevel behouden. Zorg dragen voor
erfgoed, goed bewaren wat er is, is ook een van de
waarden in ons samenwerkingsverband.’

Een gebouw van een organisatie als
BBL heeft ook een voorbeeldfunctie.
‘Met een E-peil van 60 en een K-waarde
van 30 wilden we op de wetgeving vooruit
lopen. Verder kozen we voor een haalbare en
realistische aanpak. Zo hebben we achteraan

niet voor houtskeletbouw gekozen, maar voor
massiefbouw in beton. En bij onze glazen
achtergevel opteerden we niet voor hout,
maar voor deels gerecycleerd aluminium.’

Werken met sponsors, brengt dat de
onafhankelijkheid van BBL niet in
gevaar?
‘We werken al meer dan tien jaar samen met
bedrijven die ons sponsoren, en we hebben in de
eerste plaats onze vaste sponsors aangesproken.
Het zijn bedrijven die weten wie wij zijn, en wij
weten waar zij voor staan. Samenwerken met
bedrijven is voor ons geen taboe, maar we bekijken
wel zorgvuldig wie we kiezen. Een return die de
bedrijven krijgen is dat ze met hun mensen en
hun relaties bij ons op bezoek kunnen komen om
de soms innovatieve toepassingen te tonen die we
dankzij hen hebben kunnen installeren. ’

BBL bezit nu een duurzaam, mooi en
professioneel ogend gebouw. Staat
dat symbool voor de milieubeweging
nieuwe stijl?
‘Een gebouw heeft inderdaad deels met imago
te maken. De professionele milieubeweging
bestaat ondertussen veertig jaar en heeft
een grote evolutie doorgemaakt. BBL is
een organisatie die er graag wil staan in
Vlaanderen, we willen in dialoog treden met
politieke partijen, overheden, bedrijven en
maatschappelijke organisaties. We hebben
een luisterend oor en lanceren voortdurend
voorstellen. In ons vernieuwd gebouw kunnen
we iedereen ontvangen in een ruimte waar
mensen zich op hun gemak voeren. Het
gebouw is in zijn oude glorie hersteld, maar
rekening houdend met de nieuwste inzichten
rond energie en milieu. En daar mogen we best
trots op zijn.’

5

BOND BETER LEEFMILIEU lage-energiekantoor

William
Froidmont
Architect William Froidmont van
Architectslab is een tevreden man.
‘We hebben een mooie balans gevonden tussen schoonheid,
duurzaamheid en energiezuinigheid in verhouding tot het
beschikbare budget.’ Een complexe verbouwing annex
nieuwbouw in zeven trefwoorden.
Integratie van oud en nieuw
‘Het was een puzzel, maar we zijn erin geslaagd om een nieuw
geheel te creëren door achterin resoluut te kiezen voor nieuwbouw
en vooraan voor zeer respectvolle verbouwingen. Vooraan heb je
een kwaliteit van afwerking die het verdient behouden te blijven:
stucwerk plafonds, visgraatparket, de schoonheid van het klassieke
herenhuis. Achteraan was alles te zwaar vertimmerd en toegeplakt.’

Een zee van licht
‘In elke ruimte hebben we veel daglicht kunnen binnenbrengen, tot
in het gelijkvloers toe. Overdag is geen artificieel licht nodig. Ik ben
tevreden over de kwaliteit van de ruimtes in de achterbouw en de
manier waarop we het herenhuis bekroond hebben met het terras en
het penthouse. Het is een mooie renovatie in de Brusselse context, met
veel respect voor de bestaande gevel uitgevoerd.
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Een energiezuinig gebouw
‘De nieuwbouw achterin heeft de energiewaarden van een passiefpand, het herenhuis
verslechtert die waarden enigszins, al hebben we de klassieke problemen goed ondervangen.
Het dak is perfect geïsoleerd, de nieuwe houten ramen met driedubbel glas zijn luchtdicht.
Voor de voorgevel hebben we een compromis gesloten en alleen geïsoleerd op de hogere etages
waar geen kwaliteitsvolle binnenafwerking was.’
Een duurzaam kantoorpand
‘Voormalig Vlaams bouwmeester Bob Van Reeth blijft erop hameren: “We moeten bouwen voor
een paar honderd jaar ver.” Architectslab doet heel veel stedelijke renovatie en inbreidingsprojecten.
Dat is op zich al het meest duurzame dat je kan doen: in de stad blijven en al het goede van het
bestaande gebouw behouden. Voorts kan BBL tot 10.000 liter regenwater opvangen, dat wordt
gebruikt bij de spoeling van de wc’s. Op het dak staan een zonneboiler en PV-panelen.’
Gezond boerenverstand
‘Veel van de ingrepen die we bij deze
verbouwing hebben verricht, vallen onder
de noemer “gezond boerenverstand.”
Compactheid, oriëntatie, goed isoleren,
luchtdichtheid: inzichten die niet nieuw zijn,
maar waar het in heel wat bouwprojecten aan
ontbreekt.’

Bio-ecologische materialen
‘Samen met VIBE (Vlaams Instituut voor
Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen) hebben
we het volledige lastenboek doorgenomen
op zoek naar alternatieven voor de klassieke
bouwmaterialen. Zo hebben we gekozen voor
silicaatsteen, voor houtvezelisolatie en voor
linoleum vloerbekleding, voor de veel beter
afwerkbare gipsvezelplaat van Fermacell in

plaats van gipskartonplaat. Al het hout is
FSC-gelabeld. De Mosa-tegels zijn Cradle to
Cradle gelabeld en de bureaustoelen zijn tot
98% recycleerbaar.
Een milieubewuste bouwheer
‘Nachtventilatie is zo simpel als pompwater: ‘s
nachts gaan de ramen open, een ventilatiegroep
op het dak meet de temperatuur binnen
en buiten en zuigt de binnenlucht weg.
Nachtverluchting kan volledig automatisch
werken, maar dat bleek niet nodig. De mensen
van BBL denken ‘s avonds bewust na hoeveel
ramen ze zullen openzetten om de verluchting
zijn werk te laten doen. Dat is iets dat je in een
kantooromgeving met minder milieubewuste
mensen waarschijnlijk niet kunt verwachten.’

Uw project verdient een efficiënte oplossing. Aan u de keuze.
Toepassingsgebieden

Viessmann Belgium b.v.b.a. · Hermesstraat 14 · 1930 Zaventem (Nossegem)
info@viessmann.be

Appartementsgebouwen

Energiedragers

Zonne-energie

Bedrijven/
Industrie
Gas

Biomassa

Oplossingen van Viessmann zijn oplossingen voor de
toekomst: zowel voor bedrijfs-, industrie- als overheidsprojecten, van eengezinswoningen tot buurtverwarmingsnetten. Dankzij ons uitgebreide en comple-

Eengezinswoningen

Buurtverwarmingsnetwerken

Olie

Natuurlijke
warmte

te productaanbod, kunnen wij u volkomen onafhankelijk advies geven, zowel wat de technologie als de
energiedrager betreft. Op die manier bieden wij met
efficiënte systemen individuele en toekomstgerichte

Alle

Alle

oplossingen die niet alleen perfect op elkaar zijn
afgestemd, maar vooral ook op uw noden en eisen.

advertentie

Voor meer informatie, surf naar www.viessmann.be
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De Viessmann Groep biedt expertise op de volgende terreinen: olie- en gascondensatieketels, houtverwarmingssystemen, warmtepompen, zonnesystemen, biogasinstallaties en warmtekrachtkoppeling.
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Innovatieve de keuze
materialen van BBL
Ramen en zonwering

In de nieuwe achterbouw kozen de architecten voor een vliesgevel met grote raampartijen. We
realiseerden deze grote glasgevel onder andere vanuit stabiliteitseisen met aluminiumprofielen.
Reynaers Aluminium aanzag ons project als innovatief binnen de huidige bouwmarkt en leverde
speciaal voor ons aluminium met een recyclagepercentage van 65%.
Tijdens de conceptfase bleek dat het voorzien van enkele blinde panelen per verdieping de
zon zou kunnen buiten houden om oververhitting tegen te gaan. Renson bevestigde ons in
deze studie en maakte het mogelijk om bijkomend buiten-zonweringsluiken te plaatsen. De
architect werkte vervolgens het idee uit om de schuifpanelen in verschillende posities aan
de gevel te plaatsen, waardoor er een speels beeld wordt gecreëerd.

www.renson.eu / www.reynaers.be

Drievoudig glas
We plaatsten drievoudig glas, wat stilaan
de standaard wordt voor kantoorbouw.
Het is nu al een vereiste om een
passiefwoning te kunnen bouwen. AGC
Glasse Europe heeft ons type TOP N+
met een U-waarde van 0,6 geleverd.
De glasplaten zijn 42mm dik.

www.Yourglass.com

Ecologische ruwbouwstenen
De nieuwe achterbouw werd opgetrokken
uit Silka. Deze kalkzandsteen van Xella
scoort hoog in de Nibe-milieuclassificatie.
Voor de productie worden namelijk weinig
vervuilende grondstoffen gebruikt, de
blokken worden op lage temperatuur
verhard en zijn volledig recycleerbaar.
De Porotherm bakstenen, keramische
binnenmuurstenen van Wienerberger,
dragen dan weer het Natureplus ecolabel.
Natureplus evalueert zowel de emissies en

de gebruikte grondstoffen als het energieen waterverbruik, het transport en de
afvalproductie en -verwerking.

www.wienerberger.be
www.xella.be

Gascondensatieketel
SILVER

De zuidgerichte oriëntatie van het ingesloten pand is een zegen. We
konden zo ook enkele photovoltaïsche panelen op ons dak plaatsen.
Hiermee winnen we een gedeelte van de benodigde elektriciteit. Gezien
de compactheid en de isolatie van het pand rekende Viessmann uit dat
een kleine gascondensatieketel voldoende was.

www.viessmann.be

Vloertegels
Zoals gezegd, willen we duurzaamheid doortrekken tot alle
materialen. Bij het Nederlandse Koninklijke Mosa vonden
wij een bondgenoot: zij zijn de eerste Cradle to Cradlecm
gecertificeerde vloertegelproducent ter wereld.

SILVER

www.mosa.nl

Linoleum

Linoleum van Forbo - beter bekend als Marmoleum - voelt warm
aan, is niet statisch oplaadbaar en is eenvoudig te onderhouden.
Marmoleum is één van de meest ecologische en bijna 100%
natuurlijke vloerbekledingen. Linoleum van Forbo heeft ook het Cradle
to Cradlecm certificaat.
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SILVER

www.forbo.be

Dat BBL vandaag zo degelijk
en goedkoop behuisd is,
danken we aan de visie en
het
doorzettingsvermogen
van penningmeester Jean
Awouters.
We
blikken
samen met hem terug op
een bewogen episode uit de
geschiedenis van BBL.

In de jaren 1996 en ‘97 maakte Jean Awouters
zich ernstig zorgen. Jean was reeds geruime tijd
actief bij Bond Beter Leefmilieu en hielp de
vereniging met zijn expertise die hij opbouwde
als financieel expert bij de BTW-afdeling van
de belastingen. ‘De Raad van Bestuur van
BBL besteedde mijns inziens veel te weinig
aandacht aan een degelijke huisvesting,’ zegt hij.
‘Bijkomende argumenten om te kopen waren
onder andere de historisch lage hypotheekrente,
de steeds stijgende waarde van onroerend goed
in die buurt van Brussel en de zekerheid van een
eigen huis tegenover een huurhuis.’

De zekerheid
van een
eigen pand

Jean
Awouters

niet permitteren, maar er moest iets gebeuren
om een nieuwe wind te laten waaien. Vooral
1998 was een dramatisch jaar. We leden een
flink verlies. Er was geen geld om de schulden
te betalen. Een bijkomend kaskrediet moest
worden aangevraagd om de lonen en de
leveranciers te kunnen betalen.’

Er was maar één probleem, zegt Jean. ‘BBL kon
zich de aankoop van een eigen pand helemaal

‘Het pand aan de Tweekerkenstraat was een
buitenkans,’ zegt Jean. ‘Als BBL het niet had
gekocht, had ik het zelf gedaan! De aankoop
was de spoorslag. BBL slaagde erin om een
financieel verlies om te buigen naar een positief
saldo. Voor het eerst in het bestaan van BBL
werden er in 2001 reserves aangelegd voor de
bouw en renovatie.’

Isolatie

Afwerkingsplaten

Naast houtvezelisolatie, gebruikten
we minerale wol van Rockwool.
Deze brandveilige isolatie wordt
gemaakt van niet-schaars vulkanisch
gesteente, gerecycleerde rotswol en
andere afvalstoffen.

Wij kozen voor Fermacell. Deze
gipsvezelplaten worden gemaakt op
basis van gips en cellulosevezels,
natuurlijke producten, zonder
bindmiddel. Beide materialen worden
uit een recyclingsprocedé van
afvalmaterialen gewonnen.

www.rockwool.be

www.fermacell.be

Convectoren

Bureaus

Het Big Blue-center van Van Marcke
stond ons bij in de keuze van de
verwarmingselementen. Wij plaatsten
hier kanaalconvectoren van Jaga
voor de glazen wanden als een soort
warmte-luchtgordijn. Deze techniek is
ideaal voor lage aanvoertemperaturen
vanuit onze gascondensatieketel.

Onze medewerkers waren toe
aan comfortabele en ergonomische
werkplekken. Via SV Interieurgroep
kwamen we terecht bij de fraai en strak
design gegeven bureaus van Iduna. De
Orangebox-bureaustoelen zijn bovendien
zo goed als volledig recycleerbaar.

Het pand was de eerste stap naar de
volwassenheid voor BBL, maar Jean vindt dat
anderen daarvoor meer hulde verdienen. ‘Sinds
de aankoop is BBL op een heel andere manier
gaan werken, omdat zakelijk coördinator Lode
Conings BBL kwam versterken en samen met
directeur Danny Jacobs de organisatie op een
nieuw spoor plaatste. De cirkel was rond toen
men in 2003 de witte merel vond in de persoon
van accountant Gerda de Laat. Als men dit
jaar, net als in 1998 de basissubsidies te laat
uitbetaalt, kunnen we deze keer wel tegen een
stootje.’

Warme kleuren
De architecten kozen voor mooie
en warme kleuren die de hoge
herenhuiskamers terug volop tot hun
recht doen komen. We kozen voor
natuurverf, verf waarvan de binden vulmiddelen voor het grootste
deel bestaan uit minerale en/of
plantaardige grondstoffen. Caparol
adviseerde ons te kiezen voor een
hoogwaardige binnenmuurverf op
basis van witte kalkhydraat.

www.caparol.be

www.sv.be

We besparen water door heel eenvoudige
technieken: een regenwaterput van
10.000 liter waarmee wij onze toiletten
spoelen. Heel eenvoudig, heel efficiënt.

www.bigblue.be
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Verbouwing: tijdslijn
start

1997

TE KOOP

1997.
BBL
koopt
het
oude
partijhoofdkwartier van de CVP in
de
Tweekerkenstraat,
Brussel
voor
(omgerekend) 275.000 euro. De nog
kleine BBL verhuurt een deel van de
kantoren door aan Green vzw en Réseau
Idée.

De eerste concrete verbouwingsplannen
steken de kop op. Een Antwerpse architect
ontwerpt een superecologisch gebouw,
helaas ongeveer 5 maal duurder dan het
voorziene budget.

2005
opgave

Start!

2008
screening
10

2004
5x te duur

2005
BESEF

De knoop is doorgehakt: verbouwen is
financieel mogelijk dankzij de opbouw
van reserves en voorzieningen tijdens de
voorbije vijf jaar. Met Architectslab van
William Froidmont klikt het meteen.
Na uitgebreide gesprekken met de directie
en een behoeftepeiling bij de medewerkers
komt Architectslab in de zomer met een
eerste voorstel en een maquette, die op
groot enthousiasme worden onthaald.
Studiebureau 3E zorgt voor de technische
fine tuning.

VIBE verzorgt een screening en
maakt een analyse met aandacht voor
gezondheidsaspecten, materiaalkeuze en
waterhergebruik

Ligging
Tweekerkenstraat 47,
1000 Brussel
Oppervlakte perceel
240m2

Een Gentse architect waagt een poging tot
partiële verbouwingen, maar zet de opdracht
halverwege stop.

Het besef is gegroeid dat de verbouwing
systematisch moet worden aangepakt.
Het directiecomité van BBL tekent een
meerjarenplan uit om het bouwproject te
financieren.

2008

CIJFERS

2008
waw!

Type gebouw
voorbouw:
19de eeuwse burgerwoning
achterbouw:
nieuwbouw kantoren
Oppervlakte en volume:
- bruto oppervlakte :
1.101 m²
- volume : 3.618 m³
(vroeger : 3.492 m³)
Te benutten
binnenruimte na
verbouwing
- 1.047 m² nuttige
kantoorruimte
(vroeger : 917 m²)
- 45 werkposten
- 3 vergader- en
conferentieruimtes:
capaciteit 15/20/60
personen
Waarde
- 275.000 euro
aankoop in 1997
- 1 miljoen euro
geschatte
marktwaarde in 2006
- 2 miljoen euro
investering in
nieuwbouw en
renovatie tussen
2009-2011

meer

2011

finalement

Technieken
- Regenwaterput van
10.000 liter
- Zonneboiler :
2 panelen (4,6 m²)
- Fotovoltaïsche cellen :
10 panelen (nominaal
vermogen : 225 Wp)
- Mechanische ventilatie :
85% (warmtewiel)
Materialen
Bio-ecologisch of
Cradle to Cradle waar
mogelijk
Bouwheer :
Bond Beter Leefmilieu
Architect :
Architectslab, Brussel
Studiebureau energie :
3E, Brussel
Studiebureau stabiliteit :
Util, Brussel
Studiebureau
technieken :
Axis, Hasselt
Hoofdaannemer :
ACH Bouw, Antwerpen

De oplevering van eind februari wordt niet
gehaald. In september kunnen we eindelijk
het nieuwe gebouw betrekken.

Juni. Nadat de problemen met de stabiliteit
zijn opgelost, wordt de nieuwe achterbouw
opgetrokken.

- 3 miljoen euro
marktwaarde einde
2011
Eindresultaat
verbouwing =
laag-energetisch gebouw
E-peil: 60
K-waarde: 30

Lees het verhaal van de verbouwingen stap voor stap op
www.ecobouwers.be/blog/benjamin-bbl

2010

Afbraak

verhuis #1

2009

“ja lap”

4 september: verhuis naar de voorlopige
kantoren in de Antwerpselaan.

27 oktober: de bouwaanvraag wordt
ingediend.

2008
40% te duur

het achterhuis

Januari: de afbraakwerken zijn achter
de rug, de gevonden asbest is vakkundig
verwijderd.

Perikelen rond de bouwaanvraag vertragen
de geplande aanvang van de werken, die
uiteindelijk in november beginnen.

2009

2010

2008
spannend

De eerste offertes van aannemers liggen
40% boven het voorziene budget. BBL
zoekt besparingen, onderaannemers en
sponsors. Uiteindelijk wordt gekozen voor
ACH Bouw NV.
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Bond Beter Leefmilieu
overkoepelt meer
dan 140 natuur- en
milieuverenigingen in
Vlaanderen. Ons doel?
Gezonde lucht. Een
stabiel klimaat. Open
ruimte. Natuur om van
te genieten.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van BBL is 40% minder CO2uitstoot tegen 2020. Dat kan door veel minder energie te verbruiken en door
maximaal in te zetten op hernieuwbare energie. BBL heeft verschillende
publiekscampagnes uitgewerkt die helpen om deze doelstelling te
bereiken. Want of het nu gaat om gedragsverandering, om kleine of
grote investeringen of om energiezuinige aankopen: iedereen kan energie
besparen! Doe mee via www.ecobouwers.be
Steun ons!
Vind jij energiezuinig wonen een thema waarop moet worden ingezet? Wil
je ons helpen om onafhankelijk te blijven werken voor natuur, landschap en
een gezonde woonomgeving? Stort dan vandaag nog je bijdrage op BE27523-0801218-73. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
Meer info op www.bondbeterleefmilieu.be/steun
DE www.energiejacht.be
ENERGIEJACHT
IS OPEN
registreer je

V.U. Danny Jacobs, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

Wie is
BBL?

Bond Beter Leefmilieu verzorgt gedegen advies voor zijn lidverenigingen.
Omdat we vinden dat bruisende milieuverenigingen de beste garantie zijn
voor een toekomst voor mens én natuur. Door gerichte samenwerking
en overleg overtuigen we politici en bedrijfsleiders van het belang
van een doortastend milieubeleid. We organiseren grootschalige
publiekscampagnes, met duizenden deelnemers per jaar. Zo bewijzen we
dat milieuvriendelijk leven binnen ieders handbereik ligt.

Maak je keuken energievriendelijk
Swingt jouw energierekening de kookpan uit?
Via www.energiejacht.be helpen we jou thuis energie
te besparen. Het jachtterrein dit jaar: de keuken! Als
jager sturen we je niet zomaar de keuken in:

we wapenen je met een pak energietips. Maak je
vrienden, buren, collega’s warm voor de Energiejacht
en registreer je op www.energiejacht.be.

Met de steun van:

Een voorbeeld voor
duurzame
kantoorbouw
in Brussel
Burgerlijk ingenieurarchitect Kristien Achten
zorgde als projectmanager
bij het studiebureau 3E voor
de optimalisering van het
energieconcept van het nieuwe
BBL-gebouw.
Wat is de functie van een studiebureau als 3E in een verbouw- en
nieuwbouwproject?
‘Als specialisten in laag-energetisch bouwen kijken wij
specifiek naar manieren om zo zuinig mogelijk met energie
om te springen en zo efficiënt mogelijk te bouwen. Daarvoor
werken we met software waarin het gebruik van het gebouw
doorheen de seizoenen wordt gesimuleerd. Daarnaast
kunnen we met de EPB-software het E-peil en K-peil
van het gebouw berekenen en waar nodig veranderingen
voorstellen.’
De EPB-software gaf slechtere waarden dan je misschien zou
verwachten met de laag-energetische achterbouw. Stemt dat
overeen met de realiteit?
‘Doordat er ingrijpende veranderingen waren gebeurd in het
herenhuis, moesten we het beschouwen als nieuwbouw.
Maar die ingrepen gingen toch niet ver genoeg om er zeer
energiezuinige nieuwbouw van te maken, en dat vanwege
bouwtechnische, budgettaire en esthetische beperkingen.
Zo mocht de beschermde voorgevel niet worden geïsoleerd
langs de buitenkant. De wetgeving verplicht ons het gebouw
als één geheel te beschouwen, ook al is de achterbouw
veel vooruitstrevender dan de voorbouw. Het is zo dat de
minder goede cijfers van de voorbouw de heel goede cijfers
van de achterbouw enigszins opheffen, maar dat klopt ook
met de realiteit.

Wat kon er volgens u beter bij deze verbouwingen?
‘Idealiter wordt een studiebureau al in de fase van de
ontwerpschetsen bij de verbouwingen betrokken, nu
lag er een min of meer afgewerkt project op tafel. In de
simulaties zagen we al snel dat een volledige glazen
achtergevel voor problemen zou zorgen op zeer zonnige
dagen. Oververhitting is op ons aangeven vermeden
door de installatie van verplaatsbare zonnewering en de
nachtventilatie.’
Is dat wel verantwoord, ventileren met open ramen vlakbij
fijnstofhaarden als de Wetstraat en de Kleine Ring?
‘Je kan je daar vragen bij stellen. Je zou ervoor kunnen
opteren om ook de aanzuiging van de nachtventilatie
mechanisch te doen, zoals nu voor de dagventilatie gebeurt,
maar dan drijf je je elektriciteitsverbruik op.’
Beschouwt u deze verbouwing in zijn geheel als een voorbeeld
voor duurzame kantoorbouw?
‘In een Brusselse binnenstadscontext zeker wel. Elders
zou je misschien nog vooruitstrevender kunnen bouwen.
We hebben natuurlijk ook te maken met een vzw met
beperkte budgettaire middelen. Maar naar de mogelijkheden
die er waren heeft BBL zijn uiterste best gedaan en is een
en ander wel opgelost met de hulp van sponsors.’
Zou u een particulier die duurzaam wil bouwen ook een
studiebureau als 3E aanraden?
‘Een uitgebreide energieconceptstudie vergt natuurlijk
een zeker budget. Maar een particulier moet sowieso
een EPB-verslaggever inschakelen. Ik zou adviseren
niet de allergoedkoopste, maar de meest capabele EPBverslaggever te kiezen. Zo’n verslaggever kan zeker de
nodige tips en adviezen geven. Daarnaast is niet alleen
belangrijk hoe je bouwt, maar ook hoe je het gebouw
gebruikt. Als milieubewuste gebruiker kan je elke dag
opnieuw bezuinigen op elektriciteit en verwarming.’
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TE
HUUR:
Lage-energiekantoor

Vergaderzalen
Conferentieruimte
Kantoren
Seminaries

Canteen: een vergaderruimte voor 25
personen met keukenfaciliteiten

Verenigingen kunnen voor een goede prijs
ruimtes huren in het prachtig geroneveerd
lage-energiekantoor in het centrum van
Brussel. Meer info via www.bbl2meet.be

Penthouse: zaal voor 15 personen,
groot dakterras met uitzicht over de
‘sky over Brussels’

Lasalle: grote, polyvalente zaal voor 60
personen

‘Nog duurzamer dan
gepland’

Yves Dumarey Projectcoördinator
We treffen hem middenin de
laatste dagen voor de voorlopige
oplevering van het gebouw. Het zijn
hectische tijden voor Yves Dumarey,
de projectcoördinator van de
verbouwingen.

In de refter merken
we dat elke aparte rij
lichtarmaturen
door
een aparte sensor
wordt
aangestuurd.
‘Waarom zou je een
hele ruimte verlichten
als er maar een paar
mensen zitten?’

Allerlei technici melden zich aan om hier en daar nog een
detail te controleren of in orde te brengen. Tussendoor leidt
Yves ons rond door ‘zijn’ gebouw vol milieuvriendelijke en slimme ingrepen.

We nemen de energiezuinige lift naar boven
voor de kers op de
taart: de loft met FSCmeranti houten terras.
Een sobere maar mooie
vergaderruimte
met
zicht op Brussel, een
geslaagd
alternatief
voor het oude, slecht
geïsoleerde dak.

We beginnen op het dak van de
nieuwbouw. ‘De oriëntatie van je
pand heb je niet in de hand,’ zegt
Yves. ‘Maar wij hebben geluk.
De architecten maakten gretig
gebruik van de zuidoriëntatie om
een open gevel in het gebouw te
schuiven. En zo hebben we ook
PV-panelen en collectoren voor de
zonneboiler kunnen plaatsen.’
Op het dak staat ook de ventilatiegroep die lucht uit het gebouw wegzuigt en tegelijk de ingezogen lucht opwarmt. ‘Met
een balansventilatie systeem-D recupereren we tot 85% van
de warmte uit de weggezogen lucht,’ zegt Yves. ‘Bovendien
hebben we bijkomend gekozen voor een geforceerde nachtventilatie.’ Twee paddenstoelvormige schoorstenen vormen
het uiteinde van deze nachtverluchting. Ventilatoren zuigen
de warme lucht uit het gebouw weg en trekken zo de frisse
nachtlucht binnen via automatisch geopende luiken. Dit alles
wordt softwarematig aangestuurd op basis van enkele ingestelde parameters. ‘Zo’n ventilatiegroep heeft maar zin als
je gebouw goed geïsoleerd is,’ merkt Yves op en hij wijst op
de achtergevel van de voorbouw, die ingepakt is met door
crepi bedekte houtvezel-plaatmateriaal. Elders in het gebouw
werd gekozen voor minerale wolisolatie.

Yves Dumarey is tevreden: ‘We hebben aangename werkplekken
gecreëerd met aandacht voor akoestisch
comfort. En ik denk dat
we op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid
verder zijn kunnen gaan dan we oorspronkelijk voor ogen
hadden. De Cradle to Cradle-gedachte was ten tijde van de
aanbesteding nog niet zo doorgedrongen in de bouwsector.
We hebben in de loop van het bouwproces nog gekozen voor
bijvoorbeeld Cradle to Cradle-gecertificeerde vloeren: zowel
de firma van de keramische tegels als de linoleumfabrikant
kunnen intussen zo’n certificaat voorleggen. Last but not least
blijkt uit de blowerdoor-test dat we de felbegeerde energiezuinige waarden van de EPB-wetgeving halen.

Binnenin het vernieuwde gebouw valt in de eerste plaats het
overvloedig binnenstromende daglicht op, dat wordt aangevuld met energiezuinige verlichting die door sensoren en
een domotica-systeem worden aangestuurd. ‘Dat zijn dingen
waarop je niet moet besparen,’ zegt Yves.

15

Big Blue developed by

Waarom nog betalen voor
energie als je het zelf kan
produceren ?
Je energie of een deel
ervan zelf produceren
wordt makkelijker dankzij
het professionele advies
van Big Blue.
Van Marcke stelt Big Blue voor: een uniek
informatie- en verkoopscentrum met energievriendelijke oplossingen voor warmte en water.
Wie minder verbruikt, is ook minder afhankelijk
van de alsmaar duurder wordende energieleveranciers. Wat je plannen ook zijn, een
Big Blue Planner staat voor je klaar om je
persoonlijk te informeren, helpen kiezen en
kopen. Maar het blijft niet bij advies alleen :
voor het plaatsen van onze producten
kunnen we je de beste Big Blue Installers
aanbevelen.
Voor meer info, surf naar www.bigblue.be
of kom langs in onze winkel in de Leuvensesteenweg 390 te Zaventem of in een
Big Blue-point in één van de Inspiration
Stores van Van Marcke.

