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☐  Plan:  ___________________ 

☐  Lastenboek(en) 

�  Andere: Duurzaam bouwadvies als leidraad voor de verder uitwerking van de 
conceptnota voor het nieuw administratief centrum 

 

 

3. Projectinformatie  
 
Korte omschrijving van het project: 

 

Met de renovatie en uitbreiding van het bestaande stadhuis tot een nieuw administratief centrum 
wenst men de dienstverlening aan de burgers van Ronse te verbeteren.  
 
 
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: Administratief Centrum 
 
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  

 
 

 
☒ 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: 
 
Om tot een kwalitatief en duurzaam project te komen, is het belangrijk dat alle bouwpartijen op 
een optimale manier samenwerken. Hiervoor is een geïntegreerde en gestructureerde aanpak en 
management essentieel. Dit kan maar goed werken als de visie en het ambitieniveau van het 
nieuw administratief centrum duidelijk omschreven is.  
 
De  complexiteit  van het project betreft voornamelijk de keuze die gemaakt moet worden met 
betrekking tot het huidige stadhuis, opgericht in 1953 door de architect Frank Blockx; gaat men 
voor een renovatie van de voorbouw, een verbouwing en uitbreiding van de achterbouw of opteert 
men voor een renovatie van de voorbouw in combinatie met een volledig nieuwe achterbouw? 
Daarenboven is er de problematiek omtrent de mobiliteit in de directe omgeving van het nieuw 
administratief centrum. 
 
Ondanks deze complexiteit is er in deze fase van het project door de opdrachtgever reeds een zeer 
duidelijk programma van eisen opgesteld. De visie en het ambitieniveau zijn eenduidig gedefinieerd 
aan de hand van een nota over de functionele en technische eisen. Deze nota wordt best nog 
aangevuld met het gewenste afwerkingsniveau en in de infrastructurele eisen bepaald per ruimte 
én de eisen rond het facilitair onderhoud.  
 
Van even groot belang is de projectplanning en de continuïteit van de dienstverlening tijdens de 
werken. De projectplanning vormt een dynamisch document met een voldoende flexibiliteit zodat 
er kan worden ingespeeld op een veranderende context tijdens de realisatie van het project. 
 
Wij raden aan om ook het beschikbare budget eenduidig vast te leggen. Dit zal eveneens bepalend 
zijn voor de keuze tussen verbouwing/uitbreiding van de achterbouw of een volledige nieuwbouw 
van de achterbouw.  
 
De 5 basisdocumenten (strategische nota, ruimtelijk ontwikkelingsplan, programma van eisen, 
strategisch businessplan en projectplanning) zijn dynamische werkstukken. Een kwaliteitscontrole 
moet gedurende elke fase van het project deze vooropgestelde ambities bewaken.    
 

Bijkomende informatie: 
 
  

 1. Beheer project 
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☒ 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 

 

 

Aandachtspunten: 
 
De Trias Energetica legt de drie hiërarchische niveaus vast voor duurzaam omgang met energie: 
 
• beperk het energieverbruik drastisch  
• gebruik hernieuwbare bronnen  
• indien nog nodig: gebruik eindige energiebronnen efficiënt   

 
In de eerste plaats wordt het energieverbruik beperkt door een compact bouwvolume voorop te 
stellen waarbij de verhouding tussen het beschermd volume en de verliesoppervlakte van het 
gebouw tussen 1 en 1,5 ligt om transmissie- en filtratieverliezen te beperken. Het bestaande 
rechthoekige gebouw benadert deze verhouding niet. De uitdaging zal zijn om zo veel mogelijk te 
behouden van het bestaande volume (zie ook punt 5. Landgebruik en ecologie) en met de 
uitbreiding toch een compacter bouwvolume te creëren. 
 
Het programma, rekening houdend met de oriëntatie van het gebouw, moet zich vertalen naar een 
doordacht plan. Ruimtes die bijvoorbeeld enkel ’s avond gebruikt worden bevinden zich best op het 
westen. Niet verwarmde ruimtes of ruimtes die gevoelig zijn voor zonlicht situeren zich best op het 
noorden of bevinden zich in de ondergrondse bouwlaag. 
 
De oriëntatie van het bestaande gebouw is eigenlijk vrij goed. De langse gevels zijn op het oosten 
en het westen gericht, de voorgevel op het zuiden. Door deze inplanting genieten de 
achterliggende ruimtes van ’s ochtends tot ’s avonds van natuurlijk zonnewinst en 
daglichttoetreding. Toch blijkt er in de huidige toestand nog te weinig daglicht binnen te vallen in 
de centrale gangen. In het nieuwe ontwerp voor het administratief centrum moet er dan ook per 
ruimte voldoende raamoppervlakte voorzien worden t.o.v. de vloeroppervlakte waardoor er zeker 

 2. Energie 
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voldoende daglichttoetreding in de lokalen mogelijk is. De raamoppervlaktes op het noorden 
moeten eerder beperkt worden.     
 
Om de zomerse oververhitting te voorkomen kan er gewerkt worden met verschillende 
zonneweringssystemen. In de zomer is de zonnestand op het zuiden makkelijk te beheersen d.m.v. 
vaste zonweringelementen (oversteek, afscherming door andere gebouwdelen, dieper liggend 
plaatsen van de ramen). Bijkomend voordeel van de vaste zonwering is dat de ramen meer 
beschermd zijn en dus minder vuil worden door de regen en dus minder onderhoud vragen. Vaste 
zonnewering is toegelaten als een oververhittinganalyse van de ruimte volgens EN ISO 13792 en 
EN 12251 aangeeft dat het thermisch zomercomfort aanvaardbaar is. Het aantal 
overschrijdingsuren moet beperkt blijven tot 3 % van de gebruikstijd.  
 
Op het oosten en het westen wordt best een mobiele zonnewering met automatische sturing 
voorzien. Het principe  van verschuifbare zonwering is aangewezen indien de sturing per verdiep of 
per gevel kan gebeuren. Dit wil zeggen dat de ramen én de verschuifbare zonwering per verdieping 
of per gevel overal het zelfde moet zijn qua afmetingen. Indien dit niet het geval is, is het gebruik 
van screens het meest aangewezen.   
    
Koeldaken en groendaken vormen twee efficiënte maatregelen om warmteopname door de 
dakoppervlakten te reduceren. Doordat het groendak zich in de openlucht bevindt, draagt het 
helaas niet bij tot de thermische inertie van het beschermd volume en heeft het geen koelend 
effect in de zomer. Bij koeldaken wordt het dakoppervlak bekleed met een reflecterend of 
lichtgekleurd materiaal, waardoor de zonnestraling weerkaatst wordt. Een mogelijk optie is om het 
resterende dak te bekleden met een witte EPDM met geïntegreerde fotovoltaïsche cellen. We 
verwijzen eveneens nogmaals naar de problematiek van compactdaken in combinatie met 
koeldaken (zie hoger vermeld).   
 
Een belangrijke factor die het energieverbruik beperkt is een goede isolatiekwaliteit en 
luchtdichtheid van de gebouwschil. Het nieuw administratief centrum ambieert een E-peil < 60, een 
K-peil < 30 en een luchtdichtheid van n50<1. Dit ambitieniveau zal vooral een uitdaging zijn voor 
de voorbouw. 
 
In 2014 gelden volgende toelaatbare U en R- waarden:     
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De te gebruiken materialen zelf komen aanbond in punt 7. Materiaal en afval.   
 
Bij de keuze van de isolatiematerialen gaat de voorkeur naar materialen die  hoge thermische 
inertie halen omdat deze een grotere warmteopslagcapaciteit hebben en dus de warmte uit de 
omgeving opnemen zodat er geen actieve koeling nodig is om oververhitting te voorkomen. 

 
Bij het plaatsen van niet buitenschrijnwerk, opteer voor thermisch verbeterde afstandshouders 
voor het glas om een betere U-waarde te bekomen van het buitenschrijnwerk. 

 
Voor wat betreft de bouwschil zijn er een aantal optimalisaties mogelijk die kunnen bijdragen tot 
een duurzamere voorbouw namelijk: 
 

• voor het buitenschrijnwerk: 
o Het enkel glas vervangen door dubbele beglazing met behoud van het bestaande 

houten buitenschrijnwerk. Nazicht van alle sluitingen en dichtingstrips 
o Behoud van bestaand buitenschrijnwerk en het plaatsen van voorzet beglazing 
o Volledig vervangen van het buitenschrijnwerk naar bestaand model 

• De bestaande daken (bijkomend) isoleren 
• De bestaande vloer boven de kelder isoleren 

Bron:Vlaams Energie Agentschap 
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• Afsluiten van de kelder t.o.v. de verwarmde ruimtes 
• Om warmteverliezen aan de buitendeuren te reduceren voorzie je best een sas met een 

extra inblaasrooster voor warme lucht  
• De buitenmuren zijn zeer dikke volle muren. Langs de buitenzijde en na-isoleren van de 

spouw is niet mogelijk. Enige mogelijkheid om bijkomend te isoleren is langs de 
binnenzijde. In dit geval  raden wij dit echter af omdat het meer (condens)problemen zou 
veroorzaken dan goed doen.  

 
Er moet bovendien zeer veel aandacht besteed worden aan de detaillering, koudebruggen en de 
opbouw van de buitenschil (K-peil). Een zeer goede thermische isolatie en luchtdichtheid van de 
bouwschil is een voorwaarde voor de toepassing van passieve klimaattechnieken en een 
aangepaste ventilatiestrategie.   
 
De luchtdichtheid van het gebouw wordt best 2 keer gemeten. Een eerste keer wanneer het 
gebouw wind- en waterdicht is en een tweede keer na het plaatsen van de afwerking. 
Een aandachtspunt zijn de opengaande delen en de buitendeuren,  deze moeten respectievelijk 
minstens een luchtdichtheidsklasse 4 en 3 behalen volgens NBN EN 12207. 
 
Een goed geïsoleerd en luchtdichtgebouw moet ook goed geventileerd worden d.m.v. een 
balansventilatiesysteem D met warmteterugwinning. De mechanische ventilatie kan nog efficiënter 
worden gemaakt door een regeling met binnenlucht kwaliteitssensoren.  Door het gebruik van 
sensoren wordt de ventilatie optimaal geregeld in functie van de werkelijke noden. Naast een 
beperking van de ventilatieverliezen zorgt dit voor een constante binnenluchtkwaliteit in de 
ruimten. Om droge lucht te vermijden maakt het ventilatiesysteem best gebruik van een 
warmtewiel i.p.v. een warmtewisselaar voor de warmterecuperatie. 
 
De energievraag kan beperkt worden door ruimtes te gegroepeerd op basis van gelijkaardige 
energiebehoefte. De gebruikersgestuurde gezoneerde klimaatbeheersing is op te splitsen in 3 
zones namelijk de onthaal/loketten,  backoffice en de refter met de vergaderruimtes.   
 
Momenteel zijn er 2 bestaande hoog-rendement condenserende gasketel ketels (2010) die zorgen 
voor de verwarming. De productie van warm water gaat via 5 elektrische boilers. Helaas is deze 
vrij recente investering, niet de meest duurzame methode voor de verwarming en de productie van 
warm water. Met het oog op de uitbreiding, zullen deze ketels niet meer volstaan, en is het het 
overwegen waard om over te stappen naar bijvoorbeeld: 
 

• een aansluiten op een centraal stadverwarmingsnet indien dit aanwezig is 
• het werken met een koude- en warmteopslag (KWO) in de bodem, dit is echter sterk 

afhankelijk van de geologie van bodem én is ook niet overal in Vlaanderen toegelaten. De 
bodemgesteldheid en de installaties in de bestaande gebouwen moet onderzocht worden op 
de toepasbaarheid van het KWO systeem. 

• met een warmtepomp. De keuze van het systeem hangt af van de situatie, er is ook een 
groot verschil in rendement tussen de verschillende warmtepompen. Enkele systemen zijn: 

o Lucht/lucht warmtepomp 
o Lucht/water warmtepomp 
o Water/water warmtepomp 

• Betonkernactivering 
 
KWO, warmtepomp en betonkernactivering bieden tevens de mogelijkheid om passief te koelen. 
 
Aandachtpunten m.b.t. ruimteverwarming:  

- lage temperatuurverwarming  
- leidinglengtes beperken en isoleren van leidingen in niet verwarmde ruimtes  
- opslagvat in verwarmd volume plaatsen  
- buitenvoelers, tijdsregeling en kamerthermostaten   

 
Aandachtpunten voor sanitair warm water:  

- leidinglengtes beperken en isoleren van leidingen in niet verwarmde ruimtes  
- boiler in verwarmd volume plaatsen   

 
Naast het beperken van het energieverbruik moeten hernieuwbare energiebronnen aangewend 
worden zoals thermische en fotovoltaïsche zonne-energie, windenergie, biomassa en koude- en 
warmteopslag in de bodem. Windenergie en biomassa zijn niet toepasbaar. Er zijn reeds 
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fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst op het dak boven de raadszaal. Bijkomend zou men ook nog 
een aantal zonnecollectoren kunnen voorzien op het dak die voor de warm waterproductie zorgen 
van het gebouw zodat de elektrische boilers geëlimineerd kunnen worden.  
 
Het energieverbruik wordt bijkomend beperkt door :  

- energie-efficiënte verlichtingstoestellen (energiezuinige lampen en armaturen, dimbare 
elektronische voorschakelapparatuur, afwezigheiddetectie, daglichtsensoren,…) 

- lage-temperatuurverwarmingssystemen en hoge-temperatuurkoelsystemen  
- energiezuinige toestellen met A++ label (koelkast, diepvriezer)  
- frequentiesturing op motoren, pompen en ventilatoren  
- beperken van snelheden in leidingen en kanalen om drukverlies te reduceren   
- een goede afregeling van de installatie  
- regelapparatuur (buitenvoeler, tijdsregeling met klok, thermostaten per ruimte)    
- hybride ventilatie (combinatie mechanische en natuurlijke ventilatie) 
- vrije koeling 
- energiezuinige liften 

 
Het is belangrijk om ook het gebruikersgedrag aan te passen en gedurende de eerste jaren het 
energieverbruik te monitoren zodat een correcte afregeling van de technische installaties kan 
gebeuren om het energieverbruik te minimaliseren.    

 
Het nieuw administratief centrum ambieert een E-peil < 60, een K-peil < 30 en een luchtdichtheid 
van n50<1, hiermee voldoet men aan de norm die in 2014 geldig is. Dit dient dan ook beschouwd 
te worden als een absoluut minimum; De reële doelstelling zou moeten zijn: 
 

- een netto energiebehoefte voor verwarming <= 15 kWh/m²/jaar;  
- een netto energiebehoefte voor koeling <= 15 kWh/m²/jaar; 
- Minstens de resterende energiebehoefte voor verwarming en koeling opwekken met 

hernieuwbare energie; Streven naar een volledige dekking door hernieuwbare energie 
(installaties, verlichting, toestellen, …). 

- een luchtdichtheid (n50-waarde) <= 0,6 h-1;  
- een maximaal E-peil van E40 

     

Bijkomende informatie: 
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☒ 3.1.  Bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers 

☒ 3.2.  Bereikbaarheid via openbaar vervoer 

☒ 3.3.  Fietsvoorzieningen 

 

Aandachtspunten: 
 
Met de komst van het nieuw administratief centrum zal het woon-werkverkeer toenemen. Dit mag 
echter niet ten koste zijn van het duurzame mobiliteitsplan van de stad Ronse die de binnenstad 
bewust autoluw houdt om het historische stadscentrum aantrekkelijker te maken voor bewoners, 
bezoekers en toeristen.  
 
Bij de uitwerking van de conceptnota blijft het met andere woorden van belang om voorrang te 
geven aan voetgangers, (elektrische) (bak)fietsers en collectief vervoer. Pas op de laatste plaats 
komt elektrisch en gemotoriseerd privé-vervoer (STOP-principe). 
 
Momenteel is achteraan een parking voorzien, bereikbaar via de Drieborrebeekstraat, deze zal 
(deels) verdwijnen ten behoeven van de uitbreiding van het stadhuis tot administratief centrum. 
Wij raden echter aan om geen parking te voorzien zodat de vrije en groene ruimte rondom het 
nieuwe gebouw gemaximaliseerd kan worden. Dit is mogelijk gezien de uitstekende bereikbaarheid 
van het administratief centrum:  
 

- 10 minuten wandelen en 5 minuten fietsen van het station 
- 20 à 30 minuten met het openbaarvervoer en 15 minuten met de fiets van de rand van de 

stad  
- de aanwezigheid van grote gratis parkings aan de Veemarkt, Kloef, de Portois- en 

Ferrantstraat, aan de Emmaüs en het station op wandelafstand van het administratief 
centrum 

 
Om het (elektrisch) fietsverkeer te promoten zou het stadsbestuur fietsen ter beschikking kunnen 
stellen van het personeel vanaf het station, de omliggende parkings, enz. Men voorziet bij voorkeur 
een  overdekte fietsenstalling (minimum afmeting per fiets 1,75mx0,70m) op straatniveau, die 
voldoende groot is zodat zowel personeel als bezoekers hiervan gebruik kunnen maken. De 
fietsenstalling moet goed verlicht zijn en vandaal- en diefstalbestendig.  Gezien de populariteit van 
bakfietsen worden er best ook een (groot) aantal grotere fietsstaanplaatsen voorzien. Tevens zijn 
elektrische laadpunten geen overbodige luxe, gelet op het groeiend aantal elektrische fietsen, 
zowel bij ouderen (drempel om te fietsen weg dankzij trapondersteuning) als jongeren (drempel 
weg om langere afstand woon-werkverkeer af te leggen mits trapondersteuning). 
 
Het woon-werkverkeer kan dus door het promoten van het fietsen en het openbaar vervoer sterk 
gereduceerd worden waardoor het aantal parkeerplaatsen beperkt kan blijven tot het verplicht 
aantal mindervalide parkeerplaatsen die, mede omwille van haar publieke functie, moeten voorzien 
worden.  Voor ceremoniële activiteiten zou een soort “kiss & ride” strook kunnen worden voorzien. 
 
Indien bovenstaande optie uitgesloten is, stellen wij voor om het aantal parkeerplaatsen voor 
woon-werkverkeer te reduceren tot 1 per 100 m² kantoorruimte ofwel hooguit een 36 
parkeerplaatsen. Eventueel kan er geopteerd worden voor een ondergrondse parking of een half 
ondergronds parkeergebouw, dit ten voordelen van de vrije ruimte rondom het gebouw. De 
oppervlakte van het  perceel is immers vrij beperkt ten opzichte van het gewenste programma. 
Indien men toch kiest voor een bovengrondse parking is het aan te raden om waterdoorlatende 
verhardingen te voorzien (zie ook punt 3.3 water). In ieder geval zijn bij de uitwerking van een 
parking een minimum aantal laadplaatsen voor elektrische wagens en/of motoren én 
parkeerplaatsen voor cambiovoertuigen te voorzien. Doch, gelet op alle bovenstaande punten, lijkt 
ons een parking nabij het administratief centrum ten behoeve van werknemers en/of bezoekers 
onnodig. Het ontbreken van voertuigen in de onmiddellijke omgeving zal tevens een gunstige 
invloed hebben op de luchtkwaliteit rondom het gebouw. 
 

Bijkomende informatie: 
 

 3. Transport 
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Aangeboden door:  

 

 
☒ 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: 
 
De doelstelling van dit thema is om de totale (drink)waterinput en de wateroutput naar de riolering 
zo klein mogelijk te houden door in eerste instantie het waterverbruik te beperken. 
 

 
 
Bron: DHM Economische sites – versie 1.5 evr-Architecten – SumResearch – Daidalos Peutz 

 
Dit wil zeggen dat men in eerste instantie de waterafvoerstromen moet beperken d.m.v. 
waterbesparende maatregelen zoals er zijn voor een waterzuinige toevoerinstallatie: 

• het plaatsen van drukverlager of –regelaar, deze beschermen de watertoevoerinstallatie 
tegen een te hoge druk van het waterleidingnet én reduceren het lawaai van de 
waterstroom in de leidingen. 

• de nabijheid van de warmwaterbereiders bij de aftappunten. Voor de bereiding van het 
warm water stellen wij voor om te werken met een (voldoende grote) zonneboiler op 
zonnecollectoren. 

• het risico op waterlekken reduceren door zo kort mogelijke leidinglengtes te voorzien en 
het plaatsen van lekbegrenzers. 

• het plaatsen van debietbegrenzers. Voor buitenkranen of dienstkranen is een 
debietbegrenzer niet interessant, aangezien dit geen impact heeft op het waterverbruik. 

Bij ingebruikname is een goed onderhoud en monitoring van de waterinstallatie van essentieel 
belang om het waterverbruik te beperken.  
 
Het waterverbruik wordt bijkomend beperkt door te kiezen voor:  

 4. Water 
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Aangeboden door:  

• waterzuinige toestellen (vaatwasser, drankautomaten, e.a.) met een hoog Euro-label (A++ 
label). Naast goede prestaties op vlak van waterverbruik, hebben deze toestellen ook een 
laag elektriciteitsverbruik.  

• alle handwassers en het aanrecht in de refter en kitchenettes te voorzien van waterzuinige 
kranen met een doorstoombegrenzer of perlator (maximum 6 liter/minuut). De kranen aan 
de handwassers zijn bijvoorkeur uitgerust met elektronisch detectiesysteem of  zijn 
zelfsluitend. 

• thermostatische mengkranen en spaardouchekoppen in douches 

• toiletten te voorzien met een spoelreservoir van maximaal 6 liter, gecombineerd met een 
spoelkeuzeknop. 

• het gebruik van waterloze urinoirs met geurslot geniet de voorkeur boven deze met een 
speciale vloeistof  

• het plaatsen van drinkwaterfonteintjes is te overwegen omdat dit de verdeling van water in 
verpakkingen beperkt. 

 
Een deel van de watervoorziening kan gebeuren door herbruik van regen- en grijswater. 
Er is voldoende dakoppervlak om het regenwater te herbruiken voor de toiletten, dienst- en 
buitenkranen voor ondermeer het reinigen van de PV installatie op het dak. Gezien de grote van 
het dakoppervlak zal het maximaal volume dat wordt opgevangen veel groter zijn dan het 
minimum volume dat gebruikt wordt waardoor de recuperatie van grijs water niet nodig is.  
Er moet wel nagezien worden of de dimensionering van de bestaande regenwaterput nog 
voldoende is na de uitbreiding/nieuwbouw van het administratief centrum. Zoniet kan dit opgelost 
worden door een bijkomende regenwaterput te plaatsen. 
 
De overloop van de regenwaterput wordt best aangesloten op een infiltratievoorziening zodat het 
overtollig regenwater nooit in de riolering terechtkomt. Een bijkomende natuurlijke infiltratie via 
een wadi of infiltratiekom is gezien de beperkte oppervlakte van het perceel en de bebouwde 
oppervlakte na uitbreiding waarschijnlijk niet haalbaar. Als alternatief kan geopteerd worden voor 
infiltratie via ondergrondse voorzieningen. Nadeel is dat dit uiteraard niet bijdraagt tot de 
biodiversiteit en de belevingswaarde van de site. De grondwaterstand en de bodemsamenstelling is 
uiteraard bepalend voor de  toepasbaarheid van waterinfiltratie in de ondergrond. 
 
Een meer voor de hand liggende optie om bijkomend te bufferen is de toepassing van een 
groendak. Ze vormen een evenwaardig alternatief voor een hemelwaterput of een  
infiltratievoorziening indien ze over een bergingscapaciteit van minimum 50mm beschikken 
(zie berekeningsmethode beschreven in de “Waterwegwijzer bouwen en verbouwen” van de 
Vlaamse Milieumaatschappij VMM). De opslag van regenwater is groter bij intensieve dan bij 
extensieve groendaken. Het water afkomstig van groendaken kan niet gerecupereerd worden maar 
vertraagd wel de afvoer van het regenwater. 
 
Het regenwater dat niet op de dakoppervlaktes van de gebouwen wordt opgevangen, infiltreert in 
de ondergrond. De grondinname van de gebouwen zal uiteraard groter worden na de 
uitbreiding/nieuwbouw met andere woorden is er meer verharde oppervlakte dan voorheen en kan 
er dus minder oppervlakte water infiltreren in de vegetatielagen. Het elimineren van de parking 
daarentegen zorgt dan weer dat er meer infiltratie mogelijkheid is in de ondergrond.  
 
De verharde oppervlaktes voor circulatie zijn te beperken tot een absoluut minimum en worden bij 
voorkeur aangelegd met een halfverharde en waterdoorlatende verhardingen zoals grastegels, 
steenslag, bestrating met brede voegen, waterdoorlatende betonstraatstenen, … Er dient hierbij 
extra aandacht besteed te worden aan het aspect onderhoud en risico’s op bodem- en 
grondwaterverontreiniging.  
 

Bijkomende informatie: 
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Aangeboden door:  

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

 

Aandachtspunten: 
 
Volgens het gewestplan  is de site gelegen in een woongebied met cultuur historische en/of 
esthetische waarde. Het is  biologisch en ecologisch geen kwetsbaar gebied m.a.w. is het 
 verantwoord om in deze zone te bouwen. Maar op basis van het kadastrale plan blijkt dat in de 
huidige toestand 40% van het terrein ingenomen wordt door bebouwing en 60% door verharding. 
Sporadisch is er ergens een groenperkje aanwezig. Het aandeel groen moet bij het ontwerp van 
het nieuw administratief centrum een prominentere rol spelen. Groenvoorzieningen hebben 
bovendien een positieve invloed op de levenskwaliteit. 
   
Het bestaande gebouw is zeer uitgestrekt waardoor de grondinname zeer groot is. Een beperkt 
grondbeslag is en blijft echter essentieel. De uitdaging is dan ook om: 
 

• ongeveer 75% van het bestaande gebouw te behouden 

• weinig functionele gebouw(delen) af te breken  

• daar waar het nog mogelijk is het gebouw op te toppen 

• bij uitbreiding een volume creëren dat compacter is dan voorheen 
 
Ter compensatie van de bebouwde oppervlakte kan het resterende deel van het terrein aangelegd 
worden als een nieuwe park/ groene promenade  met heel wat nieuwe bomen (minstens 1 boom 
per 200m² niet-bebouwde perceelsoppervlakte). Het belang van bomen is niet te onderschatten; 
ze onderscheppen het zonlicht,  nemen via de wortels water op uit de bodem, zorgen voor de 
instandhouding van de lokale flora en fauna.  Het nieuwe park/groene promenade draagt bij tot de 
versterking van het groene netwerk van parken en stadstuinen in Ronse. De aanplanting dient te 
gebeuren met streekeigen vegetatie.  
 
Afhankelijk van de gekozen begroeiing en het groenbeleid, vraagt de groene ruimte heel wat 
onderhoud en veroorzaakt het niet verwaarloosbare afvalstromen (snoeihout, grasmaaisel...). 
Maatregelen moeten dus genomen worden met het oog op een optimaal duurzaam groenbeheer. 
 
Zoals reeds vermeld onder punt 3. Transport is er op deze site geen plaats voor een verharde 
parking indien men de bestaande (lage) ecologische waarde van het perceel wenst te verrijken. 
 

Bijkomende informatie: 
 

 

 

  

 5. Landgebruik en Ecologie 
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Aangeboden door:  

 
☒ 6.1.  Sanering bodem en bodemgebruik 

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

 
Aandachtspunten: 
 
Het thema vervuiling  omvat onder meer bodemvervuiling, windeffecten, lichtpollutie en stedelijke 
opwarming, beschaduwing van naburige buren, rookgas-emissies, …   
 
Gezien de site zich in een stedelijke omgeving bevindt, is historische bodemvervuiling altijd 
mogelijk. De activiteiten op de site zelf zijn niet risicohoudend. Tijdens de (afbraak)werken moet 
hieraan ook de nodige aandacht besteed worden om bodemvervuiling te voorkomen. 
 
Er zijn heel wat maatregelen die men kan nemen om de vervuiling en de impact op de directe 
omgeving te beperken namelijk door :  

 
• de inplanting van gebouw bepaald mee de windeffecten rondom het gebouw (norm NEN 

8100) 

• geen directe en gereflecteerde straling van kunstmatige lichtbronnen te voorzien  

• enkel verlichting te voorzien waar het nodig is  

• het beperken van de verlichtingsperiode door te werken met sensoren (op basis van 
aanwezigheid én daglicht) 

• het gebruik van armaturen met een goed te richten lichtbundel en gelijkmatige verlichting  

• geen beschaduwing te veroorzaken t.o.v. naburen. Toon met een geometrisch 3D-model 
aan dat door de inplanting van de gebouwen slechts een beperkte afscherming van directe 
bezonning optreedt. Voer deze analyse uit voor drie zonneposities: 

o Positie 1: zon in het zuiden op een zonnehoogte 38° (21 maart, 12 h zonnetijd) 
o Positie 2: zon in het zuidoosten op een zonnehoogte 30° (21 maart, 9.30 h 

zonnetijd) 
o Positie 3: zon in het zuidwesten op een zonnehoogte 30° (21 maart, 14.30 h 

zonnetijd) 

• zoveel mogelijk natuurlijk daglicht en zonlicht toetreding toe te staan  

• rookgasemissie vermijden  

• het schoonhouden van de werfomgeving en het opletten bij werken met gevaarlijke stoffen 
tijdens de werf   

 
Voor de verlichting van de voorgevel geven we nog specifiek volgende adviezen mee: 

• Gevelverlichting gebeurt bij gebouwen met een bouwhoogte van 10 m of minder met 
projectoren die maximaal lampen van 70 W kunnen bevatten en bij hogere gebouwen met 
projectoren die maximaal lampen van 150 W kunnen bevatten, die een homogene 
verlichting van de gevel geven en die niet flikkeren. 

• De gevelverlichting gebeurt met metaaliodidelampen (halogeenlampen zijn niet 
toegelaten). 

• Verlichting van de randen of het vlak van ramen door lampen die expliciet naar buiten en 
naar het openbaar domein zijn gericht is verboden, zowel met wit als met gekleurd licht. 

• Eventuele indirecte binnenverlichting op de randen van ramen die meer dan 2 lux op het 
openbaar domein zou geven, wordt afgeschermd. 

• Verlichtingen in de private buitenruimte (tuinen, parkings, …) worden beperkt gehouden en 
zijn zo sober mogelijk. Zij gebeurt met projectoren die maximaal lampen van 150 W 
kunnen bevatten. Deze projectoren geven daarbij een gemiddelde verlichtingssterkte van 
maximaal 10 lux in het buitengebied. De lichtpunten (verlichtingsarmaturen), zowel tegen 
gebouwen als op masten, bevinden zich niet hoger dan 4 m in tuinen en op parkings van 
20 plaatsen of minder en niet hoger dan 8m op grotere parkings en op bedrijfspercelen in 
bedrijventerreinen.  
 

Om de stedelijke opwarming te beperken is het aan te raden om bij de omgevingsaanleg voor 
minimum 50% van de aanwezige verharde en bebouwde oppervlaktes:  

 6. Vervuiling 
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Aangeboden door:  

 
• bomen aan te planten want deze (i) houden het zonlicht tegen en (ii) de verdamping via 

het bladgroen van het water dat ze opnemen zorgt voor een koelend effect 

• groendaken te voorzien  

• waterpartijen te voorzien eveneens voor de verdamping en het koelend effect ervan  

• gebruik  te maken van reflecterende materialen zoals dakbedekking en verharde 
oppervlaktes 

Bijkomende informatie: 
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Aangeboden door:  

 
☒ 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: 
 
Voor de uitbreiding/nieuwbouw van het administratief centrum raden wij aan, zoals ook in de 
conceptnota vermeld, te werken met gezonde en duurzame materialen volgens het principe LCA 
(levenscyclusanalyse).  
 
Zoals ook vermeld onder punt 5. Landegebruik en economie wordt er bij voorkeur zoveel mogelijk 
behouden van de bestaande gebouwen en/of structuren zodat de afvalstroom beperkt kunnen 
worden. Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van de afbraakmaterialen voor de 
nieuwbouw/uitbreiding van het administratief centrum. Het steenpuin uit de afbraak kan 
bijvoorbeeld gebruikt worden als onderlaag voor de werfweg of verhardingen. Een doordachte 
werfvoorbereiding is hiervoor noodzakelijk om ruimte te voorzien voor tijdelijke opslag. 
 
Concreet betekent duurzaam materiaalgebruik dat voor isolatiemateriaal de voorkeur uitgaat naar 
bio-ecologische producten uit teeltbare grondstoffen (cellulose, vlas, hennep, houtwol, …). De 
hoofdbestanddelen ervan komen uit land- en/of bosbouw. Bovendien hebben ze een goede 
milieubalans en weinig of geen schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid. Bio-
ecologische isolatiematerialen zijn damp-open, vochtregulerend en hebben een zeer goede 
warmteopslagcapaciteit. Daarnaast is het er aangenaam mee werken (geen irritatie of schadelijke 
stoffen). 
 
Heel wat bekende materialen zoals baksteen, kleidakpannen, gresbuizen, kalk, gips, leem enz. zijn 
bio-ecologisch. Ze zijn vervaardigd uit nagroeibare of minerale grondstoffen en dus aan te raden. 
 
Bij het gebruik van hout wordt het FSC-label (Forest Stewardship Council) vooropgesteld, zeker als 
het om tropische houtsoorten gaat. Tropisch hout zonder FSC-label mag beschouwd worden als 
afkomstig van illegale houtkap. Een extra aandachtpunt is het voorschrijven dat het hout thermisch 
verduurzaamd wordt (in de massa beschermd) i.p.v. gedrenkt.   
 
Voor het buitenschrijnwerk gaat de voorkeur uit naar  Europees zachthout of Tropisch hardhout 
(FSC) uit duurzame bosbouw en afgewerkt met alkydverf . Hout heeft een zeer goede u-waarde, 
bijkomend  voordeel van  houten buitenschrijnwerk is dat het gemakkelijker plaatselijk hersteld 
kan worden en een zeer lange levensduur heeft. Is het bestaande schrijnwerk nog in goede staat, 
winddicht en stevig genoeg, overweeg dan om het buitenschrijnwerk te behouden, eventueel een 
nazicht te laten uitvoeren van de sluitingen, en enkel de bestaande beglazing te vervangen 
door hoog rendementsbeglazing. 
 
Wij opteren voor hoog rendementsbeglazing met een maximale U-waarde van 1,0 W/m²K. Dit is 
dubbele beglazing met een coating op de spouwzijde van het binnenblad en een gasvulling tussen 
de 2 glasbladen. Voordeel van deze beglazing is een hogere binnenoppervlakte-temperatuur 
waardoor er een beter comfortgevoel en verminderde oppervlaktecondensatie op de binnenzijde 
van de beglazing optreedt. Bij hoog rendementsbeglazing moet men wel oppassen voor thermische 
breuk als er een te groot temperatuursverschil ontstaat op één glasoppervlak. Wil men ook 
akoestisch een beter resultaat dat dient men er voor te zorgen dat 2 glasbladen een verschillende 
dikte hebben. Het glas moet sowieso ook voldoen aan de nieuwe glasnorm NBN S23-002. 
 
Bij de keuze van de beglazing zijn ook de zontoetredingsfactor (ZTA-waarde minstens 0,65), ook 
wel g-waarde genoemd, en de lichttoetredingsfactor (LTA-waarde minstens 0,60) van belang. Deze 
ZTA-waarde geeft het deel van de invallende energie weer die doorheen de beglazing binnendringt. 
Deze waarden zijn afhankelijk van de oriëntatie en functie van de ruimte. Waar nodig wordt 
bijkomende zonnewering voorzien. Hierbij gaat onze voorkeur uit in de eerste plaats naar 

 7. Materiaal en afval 
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Aangeboden door:  

conceptueel zonwerende ingrepen (oversteek, positie ramen, oriëntatie) en in de tweede plaats 
naar mobiele buitenzonnewering.  
 
Voor het binnenschrijnwerk gaat eveneens de voorkeur uit naar  Europees zachthout of Tropisch 
hardhout (FSC) uit duurzame bosbouw en afgewerkt met alkydverf . De binnendeuren tussen 
verwarmde en niet verwarmde zones zijn te voorzien van een luchtdichte onderdorpel in functie 
van een perfecte luchtdichtheid. Momenteel is de kelder niet afgesloten van het verwarmd volume. 
 
Voor de afdichting van platte daken bestaat reeds bio-ecologische EPDM. Bij recuperatie van 
regenwater moet de toplaag zilver of wit worden geschilderd zodat het water niet verkleurt. Dit is 
eveneens interessant voor de zonnereflectie op het dak. Wel wijzen we op de bouwfysische 
eigenschappen van een zogenaamd compactdak waarbij combinatie met een koeldak (wit) 
onmogelijk is. Opgelet dus met een groendak: is (niet onmiddellijk) mogelijk op een compactdak-
opbouw! Informeer hierover bij het WTCB, dat hierover recent de nodige technische adviezen 
uitbracht. 
 
Voor de dakbedekking van hellende daken gaat de voorkeur in eerste instantie naar een 
dakbedekking met het “natureplus label” én in tweede instantie naar natuursteen leien, keramische 
dakpannen en houten leien uit duurzame bosbouw. Als onderdak zijn houtvezelplaten aan te raden. 
Voor het dampscherm komen dampremmende houtvezelplaten, OSB (formaldehyde vrij) of een 
dampremmend membraan in aanmerking. Alle naden moeten afgeplakt worden voor een 
performante luchtdichtheid. 
 
Voor de binnenafwerking van buitenwanden, lichte scheidingswanden en plafonds gaat de voorkeur 
uit naar een houten draagstructuur afgewerkt met gipsvezelplaten. Af te werken met natuurverf; 
deze bestaat voor het overgrote deel uit minerale of plantaardige grondstoffen. De basis van 
natuurverf bestaat niet uit aardolie-derivaten.  
 
Waar mogelijk kan de bestaande vloerbekleding behouden of gerecupereerd worden. Bij de keuze 
voor nieuwe materialen gaat de voorkeur uit naar bamboe, hout, kurk, parket, keramische vloer, 
natuursteen en gepolierde beton. 
 
Bij deze nog een aantal algemene aandachtspunten m.b.t. materiaalkeuze:   

• Vermijd chemische stoffen, als er natuurlijke alternatieven zijn. Chemische stoffen in het 
project vormen steeds meer een probleem voor de menselijke gezondheid.  

• Vermijd bouwmaterialen met gevarentekens of waarschuwingszinnen. 

• Absoluut vermijden van materialen en producten die in hun productieproces of 
samenstelling gebruik maken van gassen met een zeer hoge GWP-index (CH4, N2O, SF6, 
HFK's, PFK's) ! 

• Gebruik formaldehyde vrije bouwmaterialen  

• Kies voor EMS certificeerde materialen en grondstoffen van biologische oorsprong 

• Bij de keuze van materialen is het ook belangrijk om op zoek te gaan naar producten uit de 
regio waardoor het transport beperkt wordt. 

 
De draagstructuur en de bouwelementen moeten zodanig gedimensioneerd worden dat zij aan alle 
vereisten (stabiliteit, brandveiligheid, enz.) voldoen zonder overmatig materiaalgebruik dat 
eigenlijk geen specifieke functie heeft. Door modulair en demonteerbaar te bouwen wordt de 
impact van de werf verminderd, de aanpasbaarheid van het gebouw verhoogd en de recuperatie 
van materialen bij afbraakwerken vergemakkelijkt. 
 
Voor de verticale uitbreiding van de bestaande gebouwen is een houtskelet de meest aangewezen 
bouwmethodiek gezien het beperkte gewicht. Een bijkomend voordeel is het beperkt waterverbruik 
tijdens de werf (droogbouw) en de zeer snelle bouwtijd. 
 
Ook voor de uitbreiding/nieuwbouw kan perfect gewerkt worden met een houtskelet. Een andere 
optie is een betonskelet ingevuld met houtskelet panelen. Dit geeft de mogelijkheid om eventueel 
te werken met betonkernactivering. Op deze manier combineert men de voordelen van een 
massieve constructie (beton) met een goed isolerende en luchtdichte huid en invulstructuur, die 
dus ook gemakkelijk terug demonteerbaar is bij afbraak. De keuze om te werken met een modulair 
en demonteerbare opbouw, natuurlijke en recycleerbare materialen draagt bij tot een beperking 
van de afvalstroom.    
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Aangeboden door:  

Er dient veel aandacht besteed aan de bouwknopen (voorheen: “ koudebruggen ”), dit draagt bij 
tot een goede uitvoering van het administratief centrum.  
 
Ga uit van een gesloten grondbalans waarbij de uitgegraven grond ter plaatse herbruikt wordt. 
 
Bij de ingebruikname van het gebouw moeten ook de gebruikers gesensibiliseerd worden tot het 
sorteren van afval. Voorzie de nodige ruimte in het ontwerp om het sorteren van afval mogelijk te 
maken. 

 
Bijkomende informatie: 
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Aangeboden door:  

 
☒ 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: 
 
Comfortabele en gezonde gebouwen zorgen voor psychologisch en fysiologisch welbevinden bij de 
gebruikers! 

 
Een gezond en comfortabel binnenklimaat wordt verkregen door aandacht te vestigen op 
verlichting, luchtkwaliteit, binnentemperatuur en akoestiek:   
 
Het visueel comfort wordt verkregen door in de eerste plaats zo veel mogelijk natuurlijk daglicht te 
voorzien in de lokalen. Door de breedte van de bestaande gebouwen dringt het daglicht niet 
voldoende door tot in de centrale delen. Mogelijke oplossingen zijn: 
 

• Centrale patio’s voorzien  

• Overgaan naar landschapskantoren i.p.v. individuele kantoren (zorgt tevens voor een 
sociale verwevenheid tussen collega’s en de daaruit voortvloeiende sociale controle) 

• Herorganisatie van het programma 

• Open maken van de gevels   
 

Het natuurlijk daglicht in de lokalen, aangevuld met bijkomende verlichting, moet ten allen tijden 
aan het ARAB en de norm EN 12464-1 voldoen. 
 
Voor de luchtkwaliteit verwijzen we naar de ventilatienorm NBN EN 13779. Met een 
ventilatiesysteem D, balansventilator met warmteterugwinning, is de luchtkwaliteit gegarandeerd 
door de gecontroleerde continue luchtverversing. Het systeem D kan gecombineerd worden met 
een metingsunit zodat ook de luchtvochtigheid en de CO2 gemeten worden. Het is belangrijk om op 
regelmatige basis CO2 metingen te doen. Conform de normen van de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) mag de concentratie niet hoger oplopen dan 800 ppm CO2. Hogere waarden 
hebben een negatieve invloed op de prestatie en de gezondheid van individuen (loomheid, 
concentratieverlies, hoofdpijn, …). 
 
Een aanvaardbare binnentemperatuur bedraagt tussen de 20 en de 25°C. Een temperatuurregeling 
per zone verhoogd het thermisch comfort. 
 
Omgevingslawaai en lawaai tussen de binnenruimtes wordt als zeer storend aanzien. Gezien het 
programma dient er extra aandacht besteed te worden aan het akoestisch comfort. Voor de gelden 
de norm verwijzen we naar NBN S 01-401. Binnenin het gebouw kan men de akoestiek van het 
gebouw verbeteren:  
 

• door de binnenwanden en tussenvloeren te isoleren  

• akoestische plafond- en wandpanelen aan te brengen opletten bij betonkernactivering (!) 

• door de vloeren zwevend uit te voeren  

• de schikking van de ruimtes onderling 

• beperken van het aantal opendraaiende ramen en het installeren van een ventilatiesysteem 
D om rechtstreeks geluid van binnen naar buiten en omgekeerd te voorkomen 

• voor de technische installaties door een goede planschikking, het isoleren van de leidingen, 
een correcte dimensionering van de leidingen, enz.   

 8. Gezondheid, comfort en sociale waarde  
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Aangeboden door:  

• De vorm van de lokalen, de afwerkingmaterialen, de binnendeuren en akoestische isolatie 
zullen mee de zaalakoestiek (nagalmtijd en spraakverstaanbaarheid) bepalen. 
Berekeningen en/ of metingen dienen te gebeuren volgens de Europese richtlijn RL 
2002/49/EG. 
 

Het lawaaihinder van binnen naar buiten moet beperkt worden.    
 
Het gebouw dient te voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor 
Toegankelijkheid van 01 maart 2010 en de wijzigingen van 31 maart 2011. Enkele algemene 
aandachtspunten zijn: 
 

• Om de toegang tot de gedeelde ruimte voor iedereen te vrijwaren, moet de loopzone 
voldoende breed en hoog zijn en moet een rolstoelgebruiker de nodige vrije ruimte hebben 
om te draaien. De vrije doorgangsbreedte is overal minimum 150cm: 

o de vrije ruimte om volledig te kunnen draaien is 150cm voor rolstoelgebruikers 
o de vrije doorgangshoogte is minimum 210cm 
o straatmeubilair en groenvoorzieningen worden buiten de loopzone geplaatst en 

gegroepeerd langs één zijde 

• Vlak en slipvrij loopoppervlak: 
o Het loopoppervlak mag geen hindernis vormen, het moet vlak en stroef zijn 

(geringe onregelmatigheden (<5mm)) en de dwarse helling van de loopzone mag 
niet sterker zijn dan 1:50. 

o bij de materiaalkeuze en de manier van aanleg werd rekening gehouden met de 
eisen voor een vlak en slipvrij loopoppervlak 

• Hoogteverschillen moeten vermeden worden of comfortabel worden overbrugd: 
o een drempel in een looproute is maximaal 20mm 
o hoogteverschillen van meer dan 20 mm worden overbrugd door een helling kleiner 

dan 1:25 
o de relatie tussen lengte en hoogte van een helling voldoet aan de formule voor 

optimale verhoudingen van een helling, zijnde: Lengte=((hoogte-0,1) x 11,1 + 10) 
x hoogte 

• Om een goede oriëntatie van blinden en slechtzienden mogelijk te maken, worden zoveel 
mogelijk gidslijnen (verschil in vloer en afwerkingmaterialen...) gecreëerd. Kunstmatige 
gidslijnen worden gebruikt op acuut gevaarlijke plekken of wanneer een situatie leidt tot 
totale desoriëntatie: 

o gebruik van contrasterende kleuren (geel is geschikt als signaalkleur) 
o gebruik van rateltikkers op oversteekplaatsen met verkeerslichten 
o gebruik van informatiemarkeringen onder de vorm van rubberen tegels aan 

richtingsveranderingen of splitsingen 
o gebruik van waarschuwmarkeringen aan trappen 

• Informatie en voorzieningen worden leesbaar, logisch en op de juiste hoogte ingeplant 

• Er worden parkeerplaatsen voorzien voor mensen met een handicap. De parkeerplaatsen 
zijn minstens 3,5m breed en 5m lang en worden zo dicht mogelijk bij de ingang geplaatst. 

  
Beglazing waarvan de borstwering onder 90cm komen moeten uitgevoerd worden in 
veiligheidsbeglazing conform de norm  NBN S 23-002. 
 
Het gebouw dient te voldoen aan de KB 13 juni 2007 voor wat betreft de brandveiligheid. Een 
aandachtspunt is de compartimentering tussen de vide en de vergaderzaal.   
 
Bijkomende maatregelen kunnen getroffen worden in kader van inbraakveiligheid door:  
 

• veiligheidsbeslag  

• gelaagde beglazing  

• inbraakdetectie en alarmsystemen   
 
Het administratief centrum heeft een belangrijke sociale waarde. De bereikbaarheid en visibiliteit 
van het gebouw zijn hierin een belangrijk aspect.   
 

Bijkomende informatie: 
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Aangeboden door:  

 

 

 
☐ 9.1.  Collectieve voorzieningen 

☐ 9.2.  Innovatieve aspecten 

 

Aandachtspunten: 
 
Sommige innovaties hebben een gunstige invloed op de duurzaamheid van een gebouw 
bijvoorbeeld: 
 

• een efficiënte bouwmethodiek 
• technologische product- en procesinnovatie 
• marktinnovatie 
• organisatorische innovatie 
• certificatie (BREEAM, LEED, VALIDEO, Passiefhuisplatform en Greencalc) 

 
Indien de duurzame maatregelen op de site worden benadrukt en naar het groot publiek 
gecommuniceerd, kan het project als een sensibiliserend element werken dat aanstuurt tot een 
duurzamere omgang met ons planeet. Zo zijn informerende panelen, bordjes of labels een 
eenvoudig maar sterk sensibiliserend element die de aanvaarding en betrokkenheid van de 
bewoners en bezoekers van Ronse ten aanzien van het vernieuwde gebouw sterk verhogen. 
 
 

Bijkomende informatie: 
 

 

 

5. Conclusie 
 
Voor elke van de thema’s moet er minstens 50% gehaald worden op de duurzaamheidsmeter. Op 
basis van bovenstaande advies kan er een nieuw administratief centrum gerealiseerd worden dat 
zo min mogelijk het milieu belast (bij realisatie, tijdens gebruik en in de sloopfase), energiezuinig 
en multifunctioneel is. Dit project heeft alles in zich om veel beter te scoren en te streven naar 75 
à 80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

6. Bijlagen 

 9. Innovatie 


