
 

 
 

 1  

MilieuAdviesWinkel 
Koningin Maria-Hendrikaplein 5/104, 9000 GENT 
T 09 242 87 59 – E info@milieuadvieswinkel.be 
www.milieuadvieswinkel.be 

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen 
W. Wilsonplein 2, 9000 Gent 

T 09 267 78 38  - E goedele.de.vos@oost-vlaanderen.be 
www.oost-vlaanderen.be/dubo 

Aangeboden door:  

 
 

 
 
 
 
 
 

Steunpunt:   Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen 
    Woodrow Wilsonplein 2, 9000 GENT 
    Coördinator: Goedele De Vos 

T 09 267 78 38 – E goedele.de.vos@oost-vlaanderen.be 

 
Adviseur:   MilieuAdviesWinkel 

Koningin Maria-Hendrikaplein 5 / 104, 9000 GENT 
Projectverantwoordelijke: Pieter Verstraete 
T 09 242 87 59 – E pieter@milieuadvieswinkel.be 
Projectadviseur: Pieter Verstraete 

 
 
Datum:   23/08/2013 
Referentienummer: GP-2013-WETTEREN-Stadskantoor  

 

1. Algemene informatie over project 

 
Gemeente:  Wetteren  
Projecttitel:  Stadskantoor – Wetteren aan de Schelde 
Projectadres:  Scheldekaai, Wetteren 
 
Contactpersoon/personen project ( functie + contactgegevens): 
Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 

2. Statuut van het document  
 

☐  Aanvulling van verslag (ref. + auteur): ____________________ 

  
  Evaluatie van:    

☐  Bestek 

☐  PVE/projectdefinitie 

☐  Ontwerpschetsen 

☐  Plan:  ___________________ 

☐  Lastenboek(en) 

  Andere: Nota E-peilvergelijking 
 

     ☐  Andere: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

 

3. Projectinformatie  
 
Korte omschrijving van het project: 
 

 

Management

Transport

Water

Landgebruik & ecologie

Vervuiling

Materiaal en afval

Energie

Gezondheid & comfort

Innovatie

STADSKANTOOR
WETTEREN

ADVIESRAPPORT

mailto:goedele.de.vos@oost-vlaanderen.be
mailto:pieter@milieuadvieswinkel.be
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Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
 
 
 
Type:   

  Nieuwbouw 
☐  Renovatie 

☐  Uitbreiding 

☐  Herbestemming 

☐  Ruimtelijke ontwikkeling 

 
Functie gebouw:   
 

☐  Gebouw/wijk met woonfunctie 

☐  Gemeenschapsvoorzieningen / openbare nutsvoorzieningen 

☐  Verblijfsrecreatie (bv. vakantiehuis/parken)   

☐  Dagrecreatie (bv sporthal, jeugdhuis,…)   

☐  Landbouw in de ruime zin 

  Handel, horeca, kantoorfunctie en diensten 
☐  Industrie en ambacht 

☐  Andere: _____________________________ 

 
Fase waarin het project zich bevindt: 
 

☐  Keuze bouwplaats 

☐  Conceptstudie 

☐  Ontwerpstudie/ontwerpplan 

☐  RUP goedgekeurd in gemeenteraad 

  Bestek in opmaak 
☐  Aanbesteding uitvoering is gegund 

☐  In uitvoering 
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4. Advies project  

 

Algemeen 
Gelet op de stand van zaken in dit dossier (definitief ontwerp / voorbereiding uitvoeringsfase) en 
de krappe timing voor een eerste advies, wordt enkel ingegaan op de energetische aspecten + 
klein deel materiaalkeuze. 
Voor de overige aspecten (transport, gezondheid, toegankelijkheid, …) verwijzen we graag naar 
“Vlaamse Maatstaf Duurzaam Wonen en Bouwen”en “Waardering van kantoorgebouwen”, beide 
publicaties van de Vlaamse Overheid. Na het gepland overleg door de projectgroep kunnen wij 
uitgebreider ingaan op een nog te bezorgen bestek / uitvoeringsdossier. 

 

 
☒ 1.1.  Ambitieniveau: programma van eisen, prioriteiten 

☐ 1.2.  Werfinrichting, werfvervuiling, gevaarlijke stoffen, werfbeheer en werftransport  

☐ 1.3.  Ontwerpkwaliteit ifv onderhoud en beheer woning 

☐ 1.4.  Voorzieningen toekomstige ontwikkelingen 

 

Aandachtspunten: 
 
 
 

Bijkomende informatie: 
 
 
 

 
☒ 2.1.  Ambitieniveau en energieprestatie 

☐ 2.2.  Woonvorm/type en planschikking: 

o Oriëntatie perceel/woning 
o Grootte woning 
o Compactheid en afbakening beschermd volume 
o Zonering en buffering 
o Indeling en benutting van ruimte 
o Passieve zonnewinsten  
o Locatie vochtige ruimtes en technische ruimte(s) 
o Daglichttoetreding 

☒ 2.3.  Opbouw en kwaliteit gebouwschil 

o Isolatieniveau onderdelen (vloer, dak, buitenschrijnwerk…) 
o Winddichtheid en luchtdichtheid 
o Koudebruggen/aansluitingen/details 
o Opbouw en materiaalkeuze ifv dampdiffusie 

☒ 2.4.  Verwarmen/koelen 

o Dimensionering 
o Verwarming 

- Warmteproductie  
- Warmteafgifte 
- Warmteregeling 

o Warmwaterproductie 
o Koeling 

☒ 2.5.  Elektriciteit en Installatie-technische maatregelen 

o Besparing door sturing, energiezuinige toestellen/componenten,…  
o Groene stroom & energieopwekking 

☒ 2.6.  Mogelijkheid integratie toekomstige technieken 

 

 

 1. Beheer project 

 2. Energie 
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Aandachtspunten: 
Algemeen: 
Er wordt vetrokken van een referentiegeval waarop bijkomende en/of aangepaste technische 
uitrustingen worden voorzien om het E-peil verder te verlagen. In de gevalstudies worden echter 
geen bouwfysische ingrepen voorgesteld (isolatiewaarden, luchtdichtheid, schrijnwerk en (aandeel 
en oriëntatie van) beglazing, bouwknopen, …). Er wordt enkel met technische installaties een 
poging ondernomen om het E-peil van het referentiegeval te verlagen. Dit is een gemiste kans. 
Immers zijn de technische installaties enerzijds duurder dan de bouwfysische ingrepen en gaan 
deze niet langer mee dan het gebouw zelf. Het updaten van het gebouw zal in de toekomst dan 
ook moeten gebeuren binnen de krijtlijnen van de fysische bouwschil. Dit kan een extra dure 
aangelegenheid worden om aan de toekomstige normen en wensen te voldoen. 
 
Wij adviseren dan ook om alsnog de isolatiewaarden en luchtdichtheid te optimaliseren. Het zal de 
investeringskost in alternatieve technieken drastisch verlagen om eenzelfde E-peil te bekomen. 
Ook de waarde van het pand zal ermee verhogen. 
Verder zijn passieve technieken (zonneboiler, nachtkoeling, groendak, …) steeds te prefereren op 
actieve systemen (zonnepanelen, airco (of reversibele warmtepomp), …). 
 

Referentiegeval E59 
E59 
= pover. Dit wordt binnenkort quasi standaard. In 2019 worden publieke gebouwen geacht bijna-
energieneutraal te zijn. Vanaf 2021 is dit de norm voor alle nieuwbouw. Er mag verwacht worden 
dat dit een grote impact zal hebben op de perceptie (en dus waardebepaling) van het bestaand 
patrimonium. 
 
K25 
K-peil functie van compactheid en gemiddelde U-waarde.  
Gemiddelde U-waarde best lager. 
 
Isolatie wanden 
U-waarde 0,16 is reeds goeie waarde. Toch aan te bevelen U-waarde kleiner dan 0,12 te halen. 
Aan te bevelen de spouwisolatie uit te voeren in twee geschrankte lagen, telkens tand-en-groef. 
Indien niet tand-en-groef: ook naden buitenste laag luchtdicht afkleven. 
 
Isolatie daken 
U-waarde 0,13 is reeds goeie waarde. Toch aan te bevelen U-waarde kleiner dan 0,10 te halen.  
 
Isolatie vloeren op volle grond 
Nota spreekt over 8xm XPS <> EPB-calculatie gaat uit van 15cm PUR (!). 
 
Buitenschrijnwerk 
Alu-profielen, thermisch uitstekend geïsoleerd met drievoudige beglazing: geen bemerkingen. 
Belangrijk zijn de inbouwdetails (aansluitingen met spouwisolatie). Ramen best in te bouwen 
centraal ten opzichte van de isolatieschil (optimale isothermen). Bij voorkeur vaste kaders in een 
luchtdicht multiplex kader dat op zijn beurt luchtdicht wordt aangesloten op de luchtdichte 
binnenwand (pleisterwerk / …). 
Beglazing op oost-, west- en zuidgevel best met g-waarde > 50% 
 
Luchtdichtheid: 5 m³ /hm² 
Een streefcijfer van minder dan 1 m³/hm² moet haalbaar zijn. 
Hoe groter een gebouw, hoe eenvoudiger een lagere luchtdoorlaatbaarheid te verkrijgen – immers 
functie van m² verliesoppervlak. Luchtlekken doen de investering in isolatie teniet. 
Aansluitingen vloer<>wand / wand<>buitenschrijnwerk / wand<>dak uit te voeren met 
luchtdichte folies en/of tape. Nutsleidingen zoveel als mogelijk in binnenmuren en leidingenkokers 
of via leidingspouwen aan buitenmuren. Doorboringen van de luchtdichte schil eveneens te 
verzorgen met aangepaste folies en/of tapes. 
 
Koudebruggen 
Alle bouwknopen dienen thermisch uitgewerkt dat ze minstens EPB-aanvaard zijn. 
De gemiddelde U-waarde van het gebouw zou niet negatief beïnvloed mogen worden door de 
bouwknopen (geen extra K-peil strafpunten). 
 
Verhoogde vloeren, verlaagde plafonds 
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Deze zorgen voor een onbenutte thermische massa. Bij voorkeur de thermische massa bereikbaar 
houden (minder verlaagde plafonds): dit zal een immense impact hebben op het zomercomfort. 
 
Lucht/water warmtepomp 
Reversibel wordt afgeraden. Dit is niets minder dan airco en betekent niet alleen een verhoogd 
energieverbruik maar ook risico op gezondheidsklachten (Sick Building Syndrome) zoals hoofdpijn, 
concentratiestoornis, …. 
 
Verlichting 
Niet enkel aanwezigheidsdetactie, ook daglichtdetectie (vermoedelijk wel (?)) voorzien. Lichten 
dienen immers niet per definitie ontstoken bij loutere aanwezigheid (indien daglicht voldoende is). 
 

Geval 1 E49 
Warmtepomp 
Type dat zijn energie uit oppervlaktewater haalt (Schelde). Open systeem (incl. lozing). 
Het lozen van koelwater heeft een belangrijke impact op het leefmilieu en wordt afgeraden. 
Reversibel type wordt ten stelligste afgeraden. 
 

 Geval 2 E39 
Zonnepanelen 
Niet zichtbare opstelling vanuit de openbare ruimte = gemiste kans voor sensibilisatie, zichtbare 
voorbeeldfunctie gebouw en inspanningen lokaal bestuur. Wij adviseren zoveel als mogelijk alle 
investeringen in hernieuwbare energie te visualiseren. Indien de panelen zelf ongewenst zijn in het 
publiek gezichtsveld raden wij aan het opgewekt vermogen via displays weer te geven (huidige 
opbrengst / dagopbrengst / jaaropbengst / …). 
 

Geval 3 E27 
Nachtventilatie 
Wordt ten stelligste aanbevolen. Actieve koeling dient ten allen tijde worden vermeden 
(energiekost, gezondheidsproblematiek). Intensieve nachtventilatie is hierbij een dankbaar 
gegeven. 
Andere aandachtspunten in het kader van vermijden oververhitting: 

- Zonwering (screens, luifels, …) 
- Waterpartijen (evaporatieve koeling) en bomen (schaduw) 
- Groendaken en koudedaken 
- Aangepaste apparatuur en verlichting 
- Sensibilisatie gebruikers gebouw 

 

EPB-calculaties 
Algemeen: 
Om gevaarlijke klimaatswijzigingen tegen te gaan zijn lage E-peilen bij nieuwbouw absoluut 
noodzakelijk. Toch mag de CO2-uitstoot hierbij niet uit het oog worden verloren. Een laag E-peil 
zegt immers niet alles over de milieu-impact van het gebouw. Aandacht dient bijkomend 
geschonken aan materiaalkeuze, verwarmingsstrategie (uitstoot), enz. Verder kan men pas 
spreken over een duurzaam gebouw indien op alle factoren uit de Maatstaf Duurzaam Wonen en 
Bouwen minstens 50% behaald wordt. 
 
Referentiegeval 

 Indien luchtdichtheid op 1 wordt gebracht: E-peil zakt naar E56 
 Indien de actieve koeling wordt weggelaten: E-peil zakt naar E43 (!) 
 Aangepaste U-waarden (Spouwmuur 0,12 / Dak 0,10) 
 Een CO2-uitstoot van ruim 70.000 kg per jaar is veel wetende dat we tegen 2050 de 

globale uitstoot met 85% moeten minderen ten opzichte 1990 (streefcijfer IPCC 2007). 
 
Geval 1 

 Indien luchtdichtheid op 1 wordt gebracht: 
o E-peil zakt naar E47 
o 3.000 kg minder CO2-uitstoot per jaar 

 Indien de actieve koeling wordt weggelaten: 
o E-peil zakt naar E41 
o 18.787 kg minder CO2-uitstoot per jaar 

 Luchtdichtheid op1 + geen aktieve koeling: E39 & 21.546 kg minder CO2 
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 Een CO2-uitstoot van ruim 60.000 kg per jaar is veel wetende dat we tegen 2050 de 
globale uitstoot met 85% moeten minderen ten opzichte 1990 (streefcijfer IPCC 2007). 

 
Geval 2 

 Indien luchtdichtheid op 1 wordt gebracht: 
o E-peil zakt naar E53 

 Indien de actieve koeling wordt weggelaten: 
o E-peil zakt naar E42 

 Luchtdichtheid op1 + geen actieve koeling: E40 
 
 

Bijkomende informatie: 
 
 

 

 
☐ 3.1.  Bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers 

☐ 3.2.  Bereikbaarheid via openbaar vervoer 

☐ 3.3.  Fietsvoorzieningen 

 

Aandachtspunten: 
 
 
 

Bijkomende informatie: 
 
 

 

 
☐ 4.1.  Beperking waterverbruik 

☐ 4.2.  Beheer hemelwater: buffering en hergebruik, infiltratie, verhardingen,   

  groendaken 
☐ 4.3.  Beheer afvalwater: gescheiden afvoer, zuivering en hergebruik 

☐ 4.4.  Gebruikersgedrag en onderhoud 

 

Aandachtspunten: 
 
 
 

Bijkomende informatie: 
 
 
 

 
☐ 5.1.  Behoud en verrijking van de ecologische waarde van het perceel 

 

Aandachtspunten: 
 
 
 

Bijkomende informatie: 

 3. Transport 

 4. Water 

 5. Landgebruik en Ecologie 
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☐ 6.1.  Sanering bodem en bodemgebruik 

☐ 6.2.  Omgang met: geluidsoverlast, lichtpollutie, stedelijke opwarming  

 
Aandachtspunten: 
 
 
 

Bijkomende informatie: 
 
 

 

 
☐ 7.1.  Rationeel materiaalgebruik: dimensionering, aankoopbeleid en hergebruik 

☒ 7.2.  Materiaal- en grondstofkeuze: 

o Gerecycleerde grondstoffen/materialen  
o Locale grondstoffen/materialen 
o Hernieuwbare/nagroeibare grondstoffen/materialen (C2C) 
o Milieulabels 

☐ 7.3.  Afvalverwerking 

 

Aandachtspunten: 
 
Spouwisolatie 
Materiaal PUR te vervangen door een milieuvriendelijker alternatief (houtwol, houtvezel, hennep, 
vlas, … optioneel glas- of rotswol). Indien hernieuwbare isolatie geen optie dan PUR te vervangen 
door RESOL. 
 
Dakisiolatie 
Foamglas boven PIR te verkiezen. Een compactdak met hernieuwbare isolatie heeft nog veel 
minder impact op het milieu, maar de gegevens ontbreken heden om de argumentatie voor een 
dakconstructie met gewelven te kennen (brandweer, esthetiek, bouwkost, …?). 
 
Vloerisolatie 
XPS valt aan te bevelen boven PUR. Gespoten PUR wordt ten stelligste afgeraden (impact op 
gezondheid arbeider, uitvoerder, bewoner, bezoeker + milieu-impact bij productie, uitvoering en 
recyclage (verbranding)). 
 
Buitenschrijnwerk 
Aluminium kent een zeer hoge energie-inhoud. Hout-alu kan een esthetisch aanvaardbaar 
alternatief zijn met een kleinere energie-inhoud. 
 
 

Bijkomende informatie: 
 
 
 

 

 

 6. Vervuiling 

 7. Materiaal en afval 

 8. Gezondheid, comfort en sociale waarde  
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☐ 8.1.  Binnenklimaat  

o daglichttoetreding 
o binnenluchtkwaliteit en ventilatie 
o akoestiek 
o oververhitting 
o Vocht en vochtproblemen 

☐ 8.2.  Veiligheid woning 

☐ 8.3.  Integrale toegankelijkheid bezoekers/bewoners 

☐ 8.4.  Aanpasbaarheid / toekomstige functieherziening 

☐ 8.5.  Integratie sociaal weefsel 

 

Aandachtspunten: 
 
 
 

Bijkomende informatie: 
 
 
 

 
☐ 9.1.  Collectieve voorzieningen 

☐ 9.2.  Innovatieve aspecten 

 

Aandachtspunten: 
 
 
 

Bijkomende informatie: 
 
 
 

5. Conclusie 
 
 
 

6. Bijlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 9. Innovatie 


