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iQ per kilogram

licht bouwen met ‘intelligente’ componenten

bouwcomponenten vervullen meer functies 

innovaties uit andere disciplines & industrieën

minder materiaalgebruik, compactere gebouwen
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BaOpt principe

traditioneel BaOpt
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bar foyer tribune podium
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nieuwe huisvesting Leefmilieu Brussel
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programma - totaal 19.690m2 bvo
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brandslanghaspel lengte 30 m

peilmaat is gerelateerd aan bovenkant afgewerkte vloer
P= 0 = +19700 ten opzichte van IGN

zelfsluitende, brandwerende deur

Rf 1h

LEGENDA

Rf 2h

binnenwand metselwerk betonblokken

binnenwanden positie indicatief; ontwerp en uitvoering door
gebruiker

in het werk gestort beton

binnenwand dicht

isolatie

binnenwand glas

prefab beton

kanaalplaatvloer

druklaag

H 30

bij nadere indeling dienen de eisen voor vluchtwegen
gerespecteerd te worden

aansluit mogelijkheid koffie-automaat of kitchenetteK

- alle maatvoering op tekeningen in millimeter (mm)
- alle maten in het werk te controleren
- materiaalcodes volgens kleurenstaat 923 TOS 05
- brandwerendheid volgens tekeningenserie 923 TOL(65)
- geluidwering volgens tekeningenserie 923 TOL (69)
- specificaties hoofddraagconstructie incl. brandwerende voorzieningen
  en bevestigingen volgens opgave constructeur
- specificaties installaties volgens opgave installatie-adviseur
- (*) = geen onderdeel van raming / bestek

evacuatiestoel in lockerkast met pictogramE
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niveau +1

auditorium mediatheek

vergadercentrum

restaurant

keuken

atrium
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centraal atrium

cepezed
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zichtrelatie met omgeving
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kantoorverdieping - typische plattegrond

atrium overleg

terras

kantoren

kantoren
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terrassen
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centrale kern
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basis uitrusting
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hoge ambities duurzaamheid

- voorbeeldfunctie op vlak van energie en milieu

- voorkeur voor low tech oplossingen

- passief kantoorgebouw

- BREEAM excellent
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duurzaam gebruik materialen

cepezed

materiaalkeuze: verdiepingsvloeren

- prefabricage

- herbruikbare materialen

- lage milieu impact materialen
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montage
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trias energetica

cepezed

3: duurzame energie, 
natuurlijke bronnen

Planeet: trias energetica

1: slim ontwerp, 

voorkom verlies

2: efficiënte systemen (HVAC)

planeet: trias energetica
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Eco-CenterBIM

1. hoofdopzetvolume studie - compact gebouw
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2. atrium

+ daglicht in het gebouw

+ informeel contact tussen verdiepingen

+ atrium als onderdeel van het klimaat

+ overdekte buitenruimte

volume studie - atrium
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3. openen

+ daglicht dieper in het gebouw

+ beter zicht naar buiten

+ uitnodigend gebaar

+ open naar publiek toe

volume studie - atrium openen
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4. aflopend profiel

+ daglicht  nog dieper in het gebouw

+ meer daglicht in dwarsstraten

+ integratie PV-cellen

+ herkenbaarheid

volume studie - aflopend profiel
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toekomstige situatie

cepezed
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hoogwaardige isolatie en zonwering
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binnenzonwering atrium
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zomerventilatie toevoer

0m 5m 10m



zomerventilatie afvoer
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0m 5m 10m

ruimte
techniek

rwa
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0m 1m

integrale detaillering 
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integratie pv-panelen 
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betonkern activering

cepezed
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Flow Transfer International s.a.

postbus 3068  2601 db delft
t: +31 15 215 0000   f: +31 15 213 0908  e: post@cepezed.nl
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zie tekening 923 TOL(45)14-16 voor positionering installaties

specificaties en aantallen componenten installaties volgens
opgave adviseur installaties

flexibel indeelbare kantoorverdiepingen
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modulaire indeling 
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inbouwpakket
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materialisering en 
detaillering

warme materialen en interactie tussen verdiepingenhouten loper naar de eerste verdieping met zelfde helling als het 
naastgelegen auditorium; verbinding publieksprogramma op begande 
grond en eerste verdieping

doorsnede comfort op de werkplek

daglichtrijke informele ontmoetingsplekken nabij pantry sfeervol lunchen op een mooie plek met veel uitzicht en daglicht

1

7

kassendoek zonwering

handmatig te openen geveldelen tbv natuurlijke ventilatie
convectorput
betonkernactivering
geluidsabsorptie
luchtoverstort naar atrium

2

8

9

10

11

12

gebogen pv-cellen 

warmteterugwinning bovenin atrium

3

plafondplenum t.b.v. lucht, data, elektra, sprinkler, akoestisch uitgevoerd
4

akoestisch plafond, geïntegreerde verlichting, sprinkler, aanwezigheidsdetectie 
5

centraal aangestuurde zonwering aan de buitenzijde, individueel aan te passen

6

dubbel koudgebogen glas

1

2

3

4

5

6
7

8

9 10

11

12

De materialisatie en detaillering zijn evenals het concept en 
de uitwerking direct gerelateerd aan zowel het programma, 
de stedenbouwkundige inbedding, de ruimtelijke beleving, de 
esthetiek én de nadrukkelijke opdracht het gebouw binnen 
het bescheiden budget zo duurzaam mogelijk te maken. 
Het ontwerp is BREEAM-Excellent gecertificeerd en voldoet 
daarnaast aan alle normen als gesteld voor de Passivbau.

Conform de opdrachtgeverswens zijn stoere, robuuste 
materialen met een niettemin hoogwaardige uitstraling 
ingezet. De zwarte gebouwschil met een verfijnde detaillering 
draagt sterk bij aan de uitstraling en icoonwaarde. In het 
interieur zijn ook warmere materialen als hout voor de vloeren 
toegepast en draagt het geïntegreerde groen belangrijk bij 
aan de verblijfskwaliteit. In zowel de geleding als de elegantie 
van detaillering sluit het nieuwe gebouw prima aan bij het 
naastgelegen erfgoed als het Entrepot Royal. Het dak en 
de gevels bestaan in verband met passieve duurzaamheid 
uit zeer hoogwaardig isolerende glas- en sandwichpanelen, 
terwijl voor individuele ventilatie tevens te openen raamdelen 
zijn opgenomen. De kromming van de dakgevel ondersteunt 
optimaal de luchtstromen voor de terugwinning van warmte 
uit het atrium. De architectonisch toegepaste fotovoltaïsche 
cellen op de dakgevel alsmede de daaraan verbonden 
energiemeter op de gevel zijn tevens esthetisch, betrekken 
het gebouw zo proactief bij de openbare ruimte en dragen in 
hoge mate bij aan de beeldvorming over Leefmilieu Brussel 
bij het publiek. 

cepezed68
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Ondernemen

LEEFMILIEU BRUSSEL NEEMT IN NOVEMBER EEN VAN DE GROOTSTE PASSIEFKANTOREN IN EUROPA IN GEBRUIK

kantoorruimte
16.725m2

Atrium

De totale jaarproductie wordt

geschat op 85.000 kWh,

goed voor ruim een vierde van

de eigen behoefte.

660m2 zonnepanelen

GEOTHERMIE OF
AARDWARMTE IS
DE BELANGRIJKSTE
SPELER IN DE REGELING
VAN TEMPERATUUR IN
HET PASSIEFGEBOUW

ENERGIEBESPARING OP MAXIMUM DOOR PASSIEFBOUW

VERLICHTING GROOTSTE
VERBRUIKER

De kantoorruimte in het gebouw zit

in een klassieke U-vorm waardoor

iedereen voldoende daglicht krijgt.

8.500m2buitenschil
5.300m² dicht (zwarte panelen,
fotovoltaïsche panelen met 20cm isolatie)

1.700m² dubbele beglazing (binnenmuren)

1.500m² 3-voudige beglazing (buitenmuren)±
±

±

Vergelijking vorig gebouw (Brussels Leefmilieu oud/gerenoveerd) en nieuwbouw

11,95

8,64

2,80

4,57

3,20

0,18

(oud kantoor)

13.500m2

(gerenoveerd)

12.000m2

Tour & Taxis

16.725m2

Gulledelle

Gasverbruik in euro/m2/jaarElektriciteitsverbruik in euro/m2/jaar

-76,6% -96%

aaaanannaaaaaa zuiuiiiz giginginggg gg

buiuiiibububub tententenntetete luccccclu hthththh
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doodoor vr vegee tatie

koppeling

warmtekoud-

opslag aan

oppervlakte-

water

Lampsterkte binnen past

zich automatisch aan

de lichtinval aan

Elektriciteitsverbruik

(478.100 kWh per jaar)

Verlichting

Ventilatie

500 computers

Servers

Pomp koeling

Pomp KWO warmte

Lift

Kantoorapparaten

Hulpmiddelen

Verlichting parking

Actieve koeling

Convectoren

Andere

24,3%

11,3%

7,3%

2,7%

2,7%

2,2%

2,1%

2,1%

1,8%

1,8%

1,5%

10,5%

29,8%

Een atrium onder een gigantische glazen koepel in

het midden van het complex bouwt de U-vorm van

het kantoorgebouw dicht. Voor de kantoormuren

die uitgeven op het atrium volstaat dubbele

beglazing, een belangrijke besparing. Het atrium

zorgt voor veel daglicht en draagt bij tot een

optimale klimaatregeling.

Water opgepompt vanop 80 meter

diepte geeft koelte af in de zomer en

warmte in de winter. Dat gebeurt via

circulatie in een systeem van slangen in

de betonnen vloerplaten

80meterdiepte

De‘broodrooster’vanBrussel

PATRICK LUYSTERMAN

W
ielangsdeHavenlaan
inBrussel rijdt, kaner
nietnaastkijken.Toch
telt denieuwehoofd-
zetel van Leefmilieu
Brussel (deoverheids-

dienst voormilieu en energie vanhet Brus-
sels Gewest) op de vlakte van Tour &Taxis
maar acht verdiepingen. Het design is ge-
durfdéngeslaagdenkreegaleenkoosnaam-
pje: ‘debroodroostervan Huytebroeck’ . Het
is ookheel bijzonder als je onder demotor-
kap vanhet project gaat kijken: Leefmilieu
Brusselwordtgehuisvest ineenvandegroot-
ste passiefkantoren vanEuropa.
‘HetgaatvoorLeefmilieuBrussel omveel

meerdanenkeleenverhuizingnaareenkan-
tooropeenanderelocatie’, zegtFrédericFon-
taine, denieuwedirecteur-generaal Leefmi-
lieuBrussel. ‘Wegaanvoor ‘4xeco’. Eenvoor-
beeldfunctie ophet vlak duurzaamheid en
energiezuinigheid. Eennieuwemanier van
flexibelwerkenmeteengrotereefficiëntieen
meer comfort voorwerknemers enklanten.
Een informatie-, conferentie-enopleidings-
centrum rond ecologische denken,werken
en leven,met een restaurantmetduurzame
voedingvoormedewerkersenbezoekers.En
wewerkenmeeaan eenecobuurt: een inte-
gratie inhetkwartiermeteengrootpark(20
ha,waarvan9haopTour&Taxis, red.).’
In 2009 besliste het Brussels Gewest de

passief-standaard op te leggen voor alle
nieuweopenbaregebouweninderegio. ‘Het
was nietmeer dan logisch datwe er zelf als
een van de eerstenmee zouden beginnen:
natuurlijke engerecycleerdematerialen, de
kwaliteitvanhetvensterglas,hetgebruikvan
daglicht,derecuperatievanregenwater, en-
zovoort. Tour&Taxisheeftdekansgegrepen
een sterk duurzaam en tegelijk esthetisch
gebouw op zijn site te realiseren. Het ont-
werp stondons erg aan.’
LeefmilieuBrussel is huurder,geeneigen-

aar. ‘VoorhetnieuwegebouwopTour&Taxis
betalenweeenhuurprijsvan160europerm²
per jaar.Oponzehuidige locatiebetalenwe
155europerm²per jaar.Maardefactuurvoor
gasenelektriciteit zalopTour&Taxisbedui-
dend lager liggen. Vandaagbetalenwe8,64
europerm²per jaarvoorelektriciteiten3,20
europerm² per jaar voor gas. Dat zal in ons
nieuw gebouw dalen naar respectievelijk
2,80 euro en 0,18 euro per m² per jaar. De
elektriciteitsfactuurdrukkenwemeteenfac-
tor3,dievangasmeteenfactor17. Diekleine
meerprijsvoordehuurzullenwesnel terug-
verdienenenwekrijgenerzoveelmeervoor’.

Passief niet duurder
Debouwkosten voor Tour& Taxis liggen in
de buurt van 50 miljoen euro. Onderzoek
door het Platform voor Passiefbouw toont
aandat passiefbouwniet langermeermoet
kostendatklassiekebouw. Zekeralsmenhet
vanbij het eerste ontwerpbekijkt vanuit de
‘passieve’ invalshoek.
Het project luidt ook eennieuw tijdperk

in het duurzaamheidstraject van de stad
Brusselenderegio in. ‘Degrotevooruitgang
die Brussel de voorbije jaren heeft gereali-
seerdinzakemilieubeleidzijnnietaltijdeven
goedbekend.Met onze nieuwehoofdzetel
hebbenwe een visitekaartjewaar niemand
naastkankijken. IndeGreenCity Index2013

van Siemens hebben enkel Kopenhagen en
Stockholmsinds2009meervooruitgangge-
boektdanBrussel’, zegtFontaine.Hetproject
heeft ook eengrote urbanistische symbool-
waardevoordeherinrichtingvaneenvande
grootste stadskankers van Brussel. ‘Onze
nieuwbouwversterktniet alleenons imago.
Het plaatst ons in een sterkere positie om
onze duurzaamheidsdoelstellingen in het
BrusselsGewest te realiserenophet terrein.’
Eenbezoekaanhetnogonafgewerktege-

bouw illustreert hoe aangenaam een ge-
bouwkan zijn voorwerknemers en bezoe-
kers. Het enorme atrium zorgt voor een
overvloed aan daglicht voor iedereen én
voor een lagere bouw- en energiefactuur.
Hetgebouwtoontaanhoeeentrapuitnodi-
gendkanzijnalsalternatief voorde lift. Ook

degeplandebinnenvegetatie,hetpark inde
buurt en zelfs de open koffie- en ontmoe-
tingsruimtes, oefenen een bijzondere aan-
trekkingskracht uit.
De nieuwehoofdzetel is geen ivoren to-

ren. Op het gelijkvloers kunnen bezoekers
terecht inhet eco-ontmoetingcentrum(au-
ditoriummet 400 plaatsen) en een restau-
rantmetduurzamegekweekteenditoberei-
de voeding. Consequent zijn er slechts 75
parkeerplaatsen,maar 200 fietsstallingen.
Tegen 2020 komt er een tramhalte voor de
deur.

De verhuizingvan
LeefmilieuBrussel
naarde site Tour&
Taxis komterpas in
november.Hetpro-
ject iswel zo verge-
vorderddat Evelyne
Huytebroeck (Eco-
lo), Brusselsminis-
ter voor Leefmilieu,
wel al een leukvisi-
tekaartjeheeft voor
de verkiezingen.

DE BROODROOSTER
Grootste passiefkantoor van België

(16.725 m²), met eco-ontmoetings-

centrum (400 personen) en restaurant

met duurzame voeding (200 perso-

nen).

Huurder: Leefmilieu Brussel (Brussels

Instituut voor Milieubeheer), werk-

plaats voor 600 van de 900medewer-

kers.

Eigenaar: Tour & Taxis (50 procent

Ackermans & van Haaren).

Aannemer: Van Laere.

Architect: Cepezed (Nederland).

Bouwkosten: zo’n 50 miljoen euro.

Frédéric Fontaine, directeur-generaal

Leefmilieu Brussel. © EMY ELLEBOOG
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voorbeeldfunctie

- verbruik elektriciteit per jaar -76,6% 

- gasverbruik per jaar -96%


