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Duurzaam en energiezuinig 

Trias energeticas  

 

Het ontwerp van het Vlaams Administratief Centrum is gericht op een duurzaam en energiezuinig 
gebouwconcept. Om dit te realiseren zijn een aantal duurzame ingrepen in het gebouw en zijn 
technische uitrustingen geïntegreerd.  

 

Deze ingrepen kunnen we opdelen in passieve en actieve maatregelen, en zijn gebaseerd op het 
TRIAS ENERGETICAS principe. Dit principe geldt zowel voor energie, water als voor ruimte en 
materiaal. Voor energie vertaalt dit principe zich in het volgend stappenplan: 

 Maximale reductie van de energievraag 

 Maximaal gebruik van hernieuwbare energiebronnen 

 Efficiënt gebruik van fossiele energiebronnen voor de resterende energievraag 

 

 

 efficiënt gebruik van fossiele energiebronnen 

 

 

 
maximaal gebruik van hernieuwbare bronnen 

 

 

 
maximale reductie van de energievraag 

 

 

 

Figuur: principe trias energeticas. 

 

Passieve maatregelen 

 

De energievraag wordt in de eerste plaats beperkt door: 

 

 Een zeer goede thermische isolatie van de buitenschil van het gebouw (Ugevel < 0,21 W/m2K, 
Udak < 0,19 W/m2K). Het gebouw heeft een globaal isolatiepeil K21.  

 Een doorgedreven aandacht aan detailleringen om koudebruggen in het ontwerp te vermijden. 

 Thermisch superisolerende beglazing Uglas = 0,6 W/m2K.  

 Aandacht aan de luchtdichtheid van de buitenschil. Hiervoor wordt bij het ontwerp en zeker bij 
de uitvoering veel aandacht besteed aan b.v. de aansluitingen van het gevelschrijnwerk op de 
bouwkundige elementen. Tijdens de werken zal de luchtdichtheid van het gebouw in situ getest 
worden door middel van een blowerdoortest op een representatief deel van het gebouw.  

 Alle ramen op Oost-, Zuid- en Westgevel zijn voorzien van automatische buitenzonwering. 

 Ruim beglaasde gevels die het daglicht tot diep in het gebouw toelaten 
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Actieve maatregelen 

 

Binnen het technisch concept zijn heel wat actieve maatregelen vervat die tot een energiezuinig en 
duurzaam ontwerp leiden. 

 

De energievraag en -verbruik wordt o.a. geminimaliseerd door: 

 Condenserende aardgasketels 

 Verwarming met waterregime op lage temperatuur (40°C/45°C) en koeling met waterregime 
op hoge temperatuur (14°C/17°C). Hierdoor wordt een maximaal rendement gehaald uit de 
warmtepomp, ketels en koelmachines. 

 Toerentalgeregelde pompen op de hydraulische kringen. Het pompdebiet wordt continu 
afgestemd op de actuele vermogensvraag. 

 Correcte en dynamische hydraulische uitbalancering van de hydraulische kringen 

 Goede isolatie van alle hydraulische circuits 

 Mechanische balansventilatie met warmterecuperatie d.m.v. een hygroscopisch roterend 
warmtewiel (thermisch rendement minimaal 70%) 

 Vraag gestuurde ventilatie in de lokalen met een grote bezetting en die niet continu gebruikt 
worden (bvb vergaderzalen); 

 Goede luchtdichtheid van de luchtkanalen; 

 Maximaal gebruik van freecooling; 

 Stoombevochting op aardgas; 

 

 

Het elektrisch verbruik wordt gereduceerd door: 

 Energiezuinige verlichting met geoptimaliseerde lichtoptieken. De armaturen zijn voorzien van 
automatisch dimming i.f.v. het invallend daglicht. 

 Lichtarmaturen met compacte fluorescentielampen (spaarlampen) in de sanitaire ruimten 

 Aanwezigheidsdetectie in alle lokalen 

 Personenliften met energiezuinige synchrone axiale motor geïntegreerd in de liftschacht 

 

 

Het waterverbruik in de sanitaire installaties wordt tot 60% gereduceerd door toepassing van enkele 
eenvoudige maatregelen: 

 Jachtbakken toiletten met beperkt spoelvolume (6 liter in plaats van 9 liter) 

 Dubbele spoeltoets op de jachtbakken toiletten (3 liter / 6 liter) 

 Reduceren waterdebiet kraanwerk door toepassing van luchtschuimbekken. Door het water in 
de uitstroombek te mengen met lucht kan het gemiddeld waterdebiet met 50% gereduceerd 
worden 

 Automatische spoeling van de urinoirs 

 Kraanwerk met automatische sluiting 

 

 

Hemelwater wordt voor dit project gerecupereerd en hergebruikt als secundaire waterbron in het 
gebouw en dit voor: 

 Spoeling van toiletten en urinoirs; 

 Onderhoud buitenaanleg, daken en ramen. 
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Gebruik van hernieuwbare energiebronnen 

 
 Boorgat energie opslag (BEO) 

 

Warmte en/of koude wordt in de grond gebracht of onttrokken met behulp van een gesloten 
hydraulisch circuit. Dit circuit bestaat uit 120 verticale bodemwarmtewisselaars met een lengte van 
circa 45m die in de boorgaten worden ingebracht. De boorgat-energieopslag wordt gecombineerd 
met een reversibele warmtepomp en resulteert in een laag energieverbruik voor het verwarmen en 
koelen van het gebouw.  

 

 Mogelijkheid tot installatie van photo-voltaïsche cellen 

 

In later fase kan de bouwheer alsnog beslissen om het dak uit te rusten met photo-voltaïsche 
panelen. Verspreid over de verschillende daken is het mogelijk een totaal van 500 m² panelen te 
plaatsen. Deze panelen hebben een piekvermogen van 66 kWp en een jaaropbrengst van 56.000 
kWh. 

 

 E-peil en K-peil 

 

De huidige EPB-wetgeving schrijft voor dat een kantoorgebouw een globaal isolatiepeil lager dan K45 
en een energieprestatiepeil lager dan E100 dient te behalen. Door de intensieve inspanningen op 
energetisch vlak behaalt VAC Leuven een K-peil van 21 en E-peil van 49. Dit betekent dat het gebouw 
de helft minder energie verbruikt dan een traditioneel hedendaags kantoorgebouw. 

 

 

Evaluatie van kantoorgebouwen: 4-sterren-score 

 
De handleiding “ Evaluatie van kantoorgebouwen” is opgemaakt door de Vlaamse Overheid en is een 
waardering met het oog op duurzaamheid. In dit document worden drie groepen van prestaties 
onderscheiden: 
 

 Leefbaarheid en welzijn 

 Energie 

 Milieu en duurzaamheid 

 

Per groep en binnen elk criterium krijgt elke prestatie-eis een score van 1 tot 4. Na weging wordt elke 
score opgenomen in een globaal gemiddelde per groep. In functie van de gemiddelde score per groep en 
de globale score wordt een aantal sterren toegekend. Enkel indien elk gemiddelde per groep groter is dan 
3 behaalt het gebouw het maximum van 4 sterren. In onderstaande tabel wordt getoond wat de 
deelscores zijn voor het project VAC. Als eindresultaat bekomt het VAC het maximum van 4 sterren. 

 

 

 



Groep 1 Leefbaarheid en welzijn   3.6 

Groepen  Prestatie-eisen - criteria Gewicht Score 

(a) Toegankelijkheid  4 4 

(b) 1. Thermisch comfort     

  Globaal, koude jaarhelft  1 4 

  Globaal, warme jaarhelft 1 4 

  Tocht 1 3 

  Verschil in luchttemperatuur tussen 
hoofd en voeten 

1 3 

(b) 2. Akoestisch comfort     

  Achtergrondgeluidsniveau 2 4 

(b) 3. Trillingscomfort  2 3 

(b) 4. Visueel comfort  2 4 

(b) 5. Elementen op bouwdeelniv. die bijdragen 
tot beter comfort 

    

  Isolatie tegen lucht en contactgeluid  1 2 

  Lichttoetreding  1 2 

(c) 1. Binnenluchtkwaliteit     

  CO2 -concentratie 1 4 

  Subjectief ervaren frisheid van de 
binnenlucht 

1 4 

(c) 2. Bewuste ventilatie     

  Kantoorruimten, vergaderzalen, 
ontvangstruimte, receptie, keuken, 
restaurant 

1 4 

        

(c) 3. Piekventilatie  1 4 

 
 
Groep 2 Energie   3,11 

Groepen  Prestatie-eisen - criteria Gewicht Score 

(a) 1. Niveau gebouw – Netto energiebehoefte     

  Peil van warmte-isolatie  3,5 3 

  Luchtdichtheid 1 2 

  Zonwering 2 4 

  Nachtventilatie 1 0 

(a) 2. Niveau gebouw – Bruto energiebehoefte     

  Verwarming – Regeling  0,333 4 

  Verwarming – Emissie  0,333 3 

  Verwarming – Leidingisolatie 0,333 4 

  Koeling – Regeling  0,5 4 

  Koeling – Leiding- en kanaalisolatie  0,5 4 

(a) 3. Niveau gebouw – Eindenergiebehoefte     

  Verwarming - Productie 0,5 4 

  Koeling - Productie  0,5 4 

(a) 4. Niveau gebouw – Primair energieverbruik     

  Hernieuwbare energie 2 1 
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  Peil van primair energieverbruik 5 4 

(b) Niveau zone en bouwdeel     

  Warmtedoorgangscoëfficiënten voor 
opaak  

0,5 3 

  Warmtedoorgangscoëfficiënten voor 
raampartijen 

1 4 

  Warmtedoorgangscëfficiënten voor 
glas 

0,5 3 

  Temperatuurdemping  0,5 2 

 
 

Groep 3 Milieu en duurzaamheid   3,4 

Groepen  Prestatie-eisen - criteria Gewicht Score 

        

(a) Mobiliteit     

  Ligging 3 4 

(b) Voorzieningen 3 4 

(c) Levensduur 5 4 

(d) Watergebruik 3 4 

(e) Materiaalgebruik 6 2 

 
 
Dit geeft een gemiddelde score per groep: 
Groep 1 Leefbaarheid en welzijn 
 3.7 
  
Groep 2 Energie 
 3.1 
  
Groep 3 Prestatie-eisen - criteria 
 3.4 
 
De globale score wordt dan: 
Globale score van het gebouw 
 3.37 
Sterren 4: Doet het zeer goed, streefdoel 
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VAC Leuven haalt energie uit de ondergrond 
 
Het  Vlaams  Administratief  Centrum  te  Leuven  gebruikt  de  ondergrond  om  warmte  en 
koude  op  te  slaan.  Uit  de  studie  die  Terra  Energy,  samen  met  het  bouwteam,  heeft 
uitgevoerd,  blijkt  dat  de  techniek  van  boorgatenergieopslag  instaat  voor  een 
energiebesparing  van  30%  en  een  reductie  van  de  CO2uitstoot  met  67  ton/jaar  ten 
opzichte van een klassieke  installatie. Deze vermeden uitstoot komt overeen met het CO2
verbruik van 15 doorsnee Vlaamse gezinnen. Hiermee draagt het kantoor van de Vlaamse 
verheid  in  belangrijke  mate  bij  tot  het  realiseren  van  de  doelstellingen  inzake  het 
educeren van de CO2uitstoot. 
O
r
 
Groene warmte
 
Bij  hernieuwbare  energiebronnen  denken  we  automatisch  aan  windmolens,  fotovoltaïsche 
zonnepannelen,  biomassa‐  en  waterkrachtcentrales.  Deze  richten  zich  vooral  op  de  productie  van 
(groene)  stroom. Maar meer  dan  40%  van  de  Europese  energieconsumptie  is  gerelateerd  aan warmte, 
vooral  in  de  gebouwde  omgeving.  Inzet  op  groene  warmte‐oplossingen  is  dus  cruciaal  om  de 
onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen te garanderen. Geothermie komt daaraan tegemoet en is een 
echnologie die (groene) warmte en koude levert vanuit de bodem; De Leuvense ondergrond blijkt in dit 
eval optimaal geschikt te zijn om warmte en koude seizoensoverschrijdend of seizoenaal op te slaan. 

 

t
g
 
Boorgatenergieopslag 
 
Winterkoude opslaan onder de grond om te koelen in de zomer én het opgewarmde water bewaren om in 
de winter warmte te leveren: dat is het principe van boorgatenergieopslag. In de praktijk bestaat een BEO‐
veld uit verticale warmtewisselaars die in boorgaten ingebracht worden; Er is geen grondwater nodig en 
deze  techniek  is  in  elke  bodem  toepasbaar.  Het  BEO‐veld  wordt  meestal  gecombineerd  met  een 
warmtepomp,  die  de warmtelevering  aan  het  gebouw  vergemakkelijkt.  Het  innovatieve  aan BEO  is  dat 
deze techniek niet alleen warmte aan de bodem onttrekt, maar ze tijdens de zomer ook weer in de bodem 
njecteert.  Dit  leidt  tot  passieve  koeling  die  in  het  warme  seizoen  algauw  70  tot  80  %  elektriciteit 
itspaart. De verwarmingskost in de winter valt gemakkelijk terug tot de helft. 
i
u
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Deze BEO‐installatie bestaat uit 120 onderling gekoppelde warmtewisselaars, die verticaal  in de bodem 
tot  op  een  diepte  van  45  m  aangebracht  zijn.  Via  dit  gesloten  circuit  met  verticale 
bodemwarmtewisselaars  kan  er  warmte  in  de  ondergrond  gebracht  worden.  In  de  winter  onttrekt  de 
warmtepomp  de  warmte  om  ze  aan  het  kantoor  af  te  geven  aan  een  hoog  rendement:  per  eenheid 
elektrische  energie  die  nodig  is  om  de  warmtepomp  aan  te  drijven  worden  er  4  eenheden  warmte 
geproduceerd. De overige 3 eenheden energie zijn afkomstig uit de ondergrond. Het onttrekken van de 
warmte uit de bodem veroorzaakt bovendien de opbouw van koude  in de ondergrond. Deze koude, die 
gedurende de winter in de ondergrond opgeslagen wordt, kan in de zomer, zonder tussenkomst van een 
lassieke koelmachine, direct aan het gebouw geleverd worden. Deze manier van koudelevering gebeurt 
an een rendement dat 5 à 6 keer hoger ligt dan met een traditionele koelmachine. 
k
a
 
Resultaten 
 
Uit  de  vergelijking  tussen  een warmtepomp met  BEO  en  een  klassieke  verwarmings‐  en  koelinstallatie 
blijkt  dat,  voor  hetzelfde  comfort  voor  de  gebruikers  van  het  kantoor,  er  een  duidelijk  verschil  is  in 
energieverbruik en CO2‐uitstoot tussen beide systemen: het gebruik van de duurzame energietechniek zal 
e energiefactuur met 30% drukken en de CO2‐uitstoot van het kantoor met 67 ton/jaar afnemen. Dit is 

 de CO2‐uitstoot gerealiseerd door 15 huishoudens. 
d
het equivalent van

e: 
 
Meer informati
 
Bert Lemmens 

 
lasmeer 5/0002 

Terra Energy
Industriezone V
B‐2400 Mol 
0478/58 51 31 
bertlemmens@terra‐energy.be 
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Buitenschrijnwerk van het  
VAC‐gebouw:   

 

Het buitenschrijnwerk werd speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoge thermische eisen 
en aan de luchtdichtheid vooropgesteld voor het VAC-gebouw te Leuven. 
 
De hoge thermische eisen gesteld aan het buitenschrijnwerk werden behaald door te opteren 
voor enerzijds hoogwaardige thermische beglazing en anderzijds door profielen met 
verbeterde thermische prestaties. 
De beglazing bestaat uit drievoudige beglazing met twee transparante metaallagen van elkaar 
gescheiden door een thermische verbeterde afstandshouder (Warm Edge Spacer). De ruimte 
tussen de beglazing wordt gevuld met Argon gas. 
De warmtestromen doorheen de profielen, de beglazing en de aansluiting met de ruwbouw 
werden berekend conform het Belgisch Staatsblad d.d.13 11 2007 door middel van numerieke 
berekeningen. Een numerieke berekening is een gedetailleerde computerberekening die 
tweedimensionale warmtestromen doorheen niet-homogene bouwelementen kunnen bepalen 
en hieruit nauwkeurige U-waarden kunnen afleiden. 
 

 
 
De vooropgestelde U-waarde voor de doorzichtige delen van de gevels van 0,8 W/m²K wordt 
behaald conform de vooropgestelde eisen.  
 
De prestaties van het buitenschrijnwerk naar wind- en waterdichtheid werden nagegaan door 
het uitvoeren van proeven conform de Belgische en de Europose normen door het WTCB.We 
stelden vast tijdens deze proeven dat het schrijnwerk waterdicht is tot windsnelheden van 110 
km/uur en beantwoordt aan de eisen gesteld voor de luchtdichtheid. 
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Luchtdichtheid van het VAC‐gebouw: 
 

 
1. Waarom luchtdichtheid? 

 
Luchtlekken kunnen verschillende gevolgen hebben: 

‐ Onaangename luchtstromen en een gevoel van discomfort 
‐ Lagere akoestische isolatie van de gebouwenschil met geluidsoverlast tot gevolg 
‐ Groter energieverbruik omdat meer koude lucht verwarmd moet worden in de winter (E‐peil‐

berekening) 
‐ Mogelijke  oorzaak  van  condensatie  aan  de  binnenkant  van  de  muren  met  vocht, 

schimmelvorming en/of corrosie tot gevolg. 
 
Maar ook: 

‐ Gezonde en aangename omgeving door verse lucht en goede luchtkwaliteit 
 
Oplossing: 
De  schil  afdichten  door  niet‐gecontroleerde  doorvoer  van  buitenlucht  via  openingen  in  de 
gebouwschil  (barsten,  spleten,…)  te  vermijden,  maar  tevens  zorgen  voor  een  “gecontroleerde 
ventilatie”. 
 

2. Blowerdoor‐test 
 

In een buitenopening van een gebouw kan een “blowerdoor” worden 
ingebouwd. Deze opstelling bestaat uit een verstelbaar kader en een 
nylondoek waarin een of meerdere ventilatoren wordt geplaatst. Met 
de ventilator wordt in het gebouw een onder‐ of overdruk gecreëerd. 
De  afgezogen  luchtinhoud  wordt  door  de  blowerdoor  gemeten 
waardoor dan de luchtwisseling bij 50 pascal kan bepaald worden en 
de  luchtlekken  kunnen  vastgesteld  worden  (d.m.v.  infrarood 
thermografie, rookstaafjes, anemometer‐metingen,…). 
 
Luchtdichtheidseis VAC: 
 

      q50,max = 4 (m³/h)/m² 
 
Referentieluchtdichtheid EPB‐berekening: q50 = 12 (m³/h)/m² 
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Meetprotocol VAC: 
‐ Kwalitatieve  oriëntatieproeven  tijdens  het  bouwproces:  3  afzonderlijke  blowerdoor‐testen 

op  afgesloten  deelruimte  ter  controle  van  de  kwaliteit  van  de  plaatsing  van  het 
buitenschrijnwerk en afwerking van de ruwbouw. Hierdoor kunnen mogelijks aanbevelingen 
geformuleerd worden voor verbeteringen. 

‐ Kwantitatieve, finale luchtdichtheidstest op het gehele beschermd volume. 
  

3. Regelgeving? 
 
Er zijn verschillende regelgevingen die verband houden met de luchtdichtheid van een gebouw: 

‐ EPB‐regelgeving 
‐ NBN  EN  13829:2001  –  Bepaling  van  de  luchtdoorlatendheid  van  gebouwen. 

Overdrukmethode – voor meting van het luchtdebiet van de gebouwschil bij 50Pa 
‐ Bijkomende specificaties voor de meting van de  luchtdichtheid van gebouwen  in het kader 

van de EPB‐regelgeving – versie 1 – 20 oktober 2008 
‐ Verantwoording van de bijkomende specificaties voor de meting van de  luchtdichtheid van 

gebouwen in het kader van de EPB‐regelgeving – versie 1 – 20 oktober 2008 
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