PROJEC TADVIES VOOR
LOK ALE BESTUREN
Het projectadvies voor lokale besturen is een dienstverlening van het Steunpunt Duurzaam Wonen en
Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen die helpt om projecten te verduurzamen.
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DUURZAME
WIJKEN

UITBREIDING SPORTHAL
BOUWHEER
Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

LIGGING
Fel. Cauwelstraat 39, 9500 Geraardsbergen

UITVOERDER
Bouwbedrijf Pellikaan NV

Het Steunpunt Duurzaam
Wonen en Bouwen

ARCHITECT
M4architecten

DATUM ADVIES
12 april 2016

BOUWWERKEN
Maart 2018 - Mei 2019
* technische fiche te verkrijgen na voorlopige oplevering
De aanbouw omvat een turnzaal, polyvalente zaal, danszaal,
lokalen, kleedkamers, burelen voor de sportdienst en uitbreiding van de cafetaria. Ook de omgevingsaanleg en het aanpassen van de bestaande sportterreinen werden opgenomen in
de plannen.

BEN

5 mln

4937,25m²

formuleerde een advies op basis van
het bijzonder bestek voor het ontwerp en realisatie van de sporthal.
De gemeente had de ambitie
om strengere energienormen
op te leggen dan de vigerende
(2016) én de huidige wetgeving.
1 resultaat is een BEN gebouw met
Het
een bijzonder laag K-peil van 13, een
E-peil van 41 en min. 216 zonnepanelen.

DUURZAME WIJKEN
BOUWHEER
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst
stad Aalst

LIGGING
gebied tussen de Brusselsesteenweg, Hof ten Bergestraat/
Langestraat, de Affligemdreef, de Immerzeeldreef, Zandberg
en Somergembeek

PROJECTNAAM
Immerzeel+

DATUM ADVIES
April 2017

FASE
De stad Aalst werkt op heden aan een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan om de krijtlijnen uit het inrichtingsplan en
beeldkwaliteitsplan daadkrachtig te maken.

800

59 ha

17ha

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
en de Stad Aalst namen de Vlaamse Duurzaamheidsmeter Wijken volledig door. Dit is een nuttige
scoretool om in eerste instantie de complexiteit van duurzaamheid in wijken inzichtelijk te maken.
Op deze manier kunnen bepaalde maatregelen gerichter en op een opjectieve manier geïmplementeerd
worden. Via een intensief traject werd een selectie gemaakt van alle indicatoren waarbij minimale eisen
kunnen worden opgelegd aan projectontwikkelaars. Door middel van deze minimale (basis) en maximale criteria kan het ambitieniveau opgekrikt worden van 48 % (‘Good’) naar 87 % (‘Outstanding’) op de
scoretool. Een duurzame wijk vereist een gedetailleerd inzicht in alle duurzaamheidsindicatoren.

Welke projecten komen in aanmerking?
Alle nieuwbouw -, renovatie -, woonprojecten. Zolang er maar de ambitie leeft om een
duurzaam resultaat af te leveren.
Wat is de meerwaarde van het projectadvies?
•

Meer duidelijkheid en houvast over wat men precies onder duurzaamheid mag verstaan,
zowel voor de bouwheer als het bouwteam.

•

Garantie dat duurzaamheid op een integrale wijze wordt benaderd door te streven naar
een geheel van samenhangende uitgangspunten en maatregelen.

•

Zekerheid dat duurzaamheid doorheen het gehele bouwproces wordt bewaakt.

Hoeveel kost projectadvies?
Het advies is gratis, maar is wel beperkt in tijd. Zo voorzien wij een inzet van 30 uren
(komt neer op een kostprijs van ongeveer 2.700 euro). Ervaring leert dat hiermee al heel wat
kan verwezenlijkt worden.
Wie geeft het projectadvies?
Het advies wordt gegeven door de kennispartner van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Deze partner beschikt over architecten, ingenieur-architecten en bouwkundig ingenieurs. Zij
beschikken over heel wat ervaring omtrent duurzaam bouwen.
Hoe dient u een project in?
Projecten worden ingediend via een aanvraagformulier op de webite www.bouwwijs.
be -> projecten-en-voorbeelden -> projectadvies-op-maat-voor-gemeenten-en-steden

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen

www.bouwwijs.be

dubo@oost-vlaanderen.be

