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De opmaak van deze Code van Goede Praktijken werd
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Nog enkele interessante links:
• Bouwwijs: http://www.bouwwijs.be/
• Vlaanderen: Subsidies aan ondernemingen voor
energiebesparende maatregelen: http://www.vlaanderen.
be/nl/ondernemen/groen-en-duurzaam-ondernemen/
subsidies-aan-ondernemingen-voor-energiebesparendemaatregelen
• Centrum Duurzaam Bouwen: http://www.cedubo.be/
index.cfm?n01=nieuws
• West-Vlaanderen – Duurzaam bouwen: http://www.westvlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/duurzaambouwen/
watisduurzaambouwen/paginas/default.aspx
• Vlaanderen is Duurzaam: http://do.vlaanderen.be/
• Duurzaam Bouwen en Wonen: http://www.duwobo.be/
• Eco2Profit – Energiekaart Oost Vlaamse
Bedrijventerreinen: http://eco2profit.eu/projecten/
energiekaarten-oost-vlaamse-bedrijventerreinen/
• Smart Grid Flanders: http://www.smartgridsflanders.be/

Bronvermelding fotomateriaal:
1. © EYGM Limited

Tijdelijk samenwerkingsverband
Ontwikkeld door		
Projectpartner

INHOUDSTAFEL

© EYGM Limited.

Inleiding

1

Bouwproces duurzaam managen

2

Duurzaam ontwerpen

3

Duurzame technieken

6

Energieconcept

9

Onderhoud en beheer

10

INLEIDING

Duurzaam bouwen zonder kwaliteit te verliezen schrikt vele bouwheren en ontwikkelaars van industriële of logistieke panden vaak af
omwille van de ‘hogere investeringskost die ermee gepaard gaat’. Vaak hebben zij zelf of hun architecten onvoldoende inzicht in de
mogelijkheden van duurzaam industrieel bouwen en de meerwaarde op lange termijn.
Met deze code van goede praktijk willen we ondernemers en hun architecten een eenvoudig te hanteren instrument aanreiken
om duurzame principes te integreren in hun ontwerp zonder hiermee een complex en duur project te realiseren. De code is van
toepassing op zowel nieuwbouwprojecten als renovaties. Bij renovaties zijn soms extra aandachtspunten vereist gezien de beperking
van een bestaande structuur.
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Bouwproces duurzaam managen

Bouwteam

In tegenstelling tot de klassieke methodologie waarbij eerst de architect het
ontwerp maakt, en op basis hiervan de aannemer gekozen wordt, zal een
bouwteam reeds van bij het ontwerp elke partij betrekken. Alle partijen hebben
dezelfde doelstelling en dienen het algemeen belang i.p.v. individuele doelen.
Finaal leidt dit tot betere samenwerking tussen de verschillende partijen, een
beter resultaat en een hogere (kosten)efficiëntie.
Voor het succesvol realiseren van een duurzaam gebouw is een ervaren
bouwteam onmisbaar onder meer omwille van de integratie van talrijke
disciplines. Dit bouwteam wordt best vanaf de ontwerpfase samengesteld en
zou minimaal moeten bestaan uit:
• Bouwheer/opdrachtgever
• Architect
• Aannemer
• Studiebureau technieken, stabiliteit, andere experten (vb: BREEAM, licht,
geluid, ecologie, …)
• Project manager
Door experten te kiezen in elk deelgebied (technieken, architectuur, ecologie,
etc.) ben je verzekerd van een goede visie. Rest nog het samenbrengen en
laten overeenstemmen van deze verschillende visies. Deze rol is weggelegd
voor de projectmanager.
De projectmanager neemt de coördinerende rol op zich en tracht (bijvoorbeeld
op vlak van duurzaamheid) de andere partijen samen te brengen, te sturen
en te begeleiden. Hij volgt het project van A tot Z (vanaf het ontwerpproces tot
oplevering van de werken).
Naast een coördinerende taak waakt hij tijdens de uitvoering over het ontwerp
en het beoogde rendement, maar voert hij ook de nodige budgetcontroles
door.
Tot slot kan de projectmanager de taak hebben om uit te kijken naar
innovatieve oplossingen voor problemen die zich voordoen of voor aspecten
binnen het bouwproces die verbeterd kunnen worden.
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Aandachtspunten

• Stel een projectmanager aan met
voldoende ervaring met duurzaam
bouwen (passief, BEN,…)
• Kies experten voor elk deelgebied
waar je de aandacht op wil vestigen.
• Een handleiding kan een handig
draaiboek zijn voor het duurzaam
managen van de bouwplaats tijdens
de constructiefase.
• Plan op regelmatige basis een
overlegmoment in met het
bouwteam waarop het ontwerp, de
kosten, de planning, duurzaamheid
en kwaliteit besproken wordt.
Dergelijke overlegmomenten
moeten reeds tijdens de
ontwerpfase gehouden worden.
• Spreek een duidelijke doelstelling,
rechten en plichten af.

Verantwoord bouwen

Aandachtspunten

Op vlak van integratie van duurzame maatregelen heeft de projectmanager een
Links:
belangrijke rol in twee grote fases: de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. In de
ontwerpfase moet hij een coördinerende rol spelen tussen voornamelijk de architect en http://www.iso.org/iso/home/
het studiebureau die samen een duurzaam concept moeten uitwerken.
standards/managementstandards/iso14000.htm
Voor het aanbesteden van de opdracht adviseert hij mee in de opmaak van het
lastenboek waarin de vereisten voor de aannemer moeten vastgelegd worden om
http://www.lne.be/themas/
het gebouw ook op een verantwoorde en duurzame manier te construeren. Hiervoor
vergunningen/bim/vrijwilligekunnen volgende criteria worden opgelegd:
milieuaudit-emas
• De aannemer dient over een gecertificeerd milieuzorgsysteem te beschikken, zoals
ISO 14001, EMAS,… en dit kunnen voorleggen bij zijn inschrijving.
• Bij zijn inschrijving moet de aannemer aantonen hoe hij de milieu-impact van de
werkzaamheden tot een minimum zal beperkten, op verschillende vlakken:
• Het beperken van water- en energieverbruik en een periodieke monitoring en
bijsturing indien nodig;
• Maatregelen om op en naar de werf de veiligheid te garanderen van externen,
bezoekers, onderaannemers, eigen personeel,…;
• Maatregelen om de invloed van de werkzaamheden op de omgeving zoveel
mogelijk te beperken (o.a. geurhinder, lawaai, stofhinder,…);
• Verontreiniging van bodem, water, lucht zoveel mogelijk beperken en hiervoor de
nodige maatregelen voorstellen;
• Beheer van afval op de werf en sensibilisatie van personeel en onderaannemers;
• Optimaliseren van het transport van materialen van en naar de werf;
• De aannemer moet tevens aangeven hoe hij de opleiding van zijn personeel voorziet
rond veiligheid en welzijn enerzijds en milieubeheer op de werf anderzijds.

Duurzaam ontwerpen

Oriëntatie

• Oriënteer de beglazing van bepaalde ruimtes naar het zuidoosten
en het zuidwesten, zoals kantoorruimtes, ontvangstruimtes,
toonzalen, crèches indien aanwezig,… voor opwarming van de
ruimtes.
• Vermijd poorten langs de westelijke zijde. Poorten van magazijnen
zijn vaak geopend en vangen hierdoor veel wind en regen.
• Voorzie voldoende zonnewering (zie later).
• Wanneer er koelruimtes zijn, voorzie deze in het midden van het
gebouw of langs de noordelijke kant om opwarming en bijgevolg
hoger energieverbruik voor het koelen te vermijden.

Aandachtspunten

• De oriëntatie kan ook belangrijk zijn wanneer
men groene energie wil opwekken (zie
verder). Indien men groene energie op
het terrein wil produceren dient hier bij het
ontwerp rekening mee gehouden te worden.
• Bij renovatieprojecten is het niet steeds
mogelijk om een goede oriëntatie van
bepaalde ruimtes te bekomen. Zonering en
indeling van verschillende functies in het
gebouw is daarom des te belangrijker.
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Zonering

• Begin bij het ontwerp en denk goed na over efficiënte indeling en zonering.
Groepeer zoveel mogelijk functies, hierdoor hou je de ruimtes compact.
• Maak een bewust onderscheid tussen kantoor, toonzaal, ontvangstruimte,
magazijn of productiehal. Zij hebben een verschillende warmte- en
energiebehoefte. Deze thermische scheiding zorgt voor een efficiënte
werking van verwarming, koeling en ventilatie.

Aandachtspunten

Ruimtes kunnen moduleerbaar
opgebouwd worden. Zo zijn ze
aanpasbaar aan het gebruik en de
nodige capaciteit.

• Voorzie een sas tussen kantoorgebouw en magazijn/productiehal dat
fungeert als draaischijf tussen beide en werkt als geluidsbuffer naar het
kantoor toe.
• Door het groeperen van verschillende functies kan je leidinglengtes
beperken.

Compact bouwen

• Geef veel aandacht aan zonering en groepering, hierdoor hou je het
gebouw compact en bijgevolg energiezuinig.
• Ga voor eenvoudige rechte vormen, zij laten flexibiliteit in de inrichting toe.

Aandachtspunten

Bouwvoorschriften beperken soms de
mogelijkheden van rechte vormen of
bouwen in de hoogte.

• Bouw in de hoogte (als dit ruimtelijk is toegestaan). Zo gebruik je dezelfde
grondoppervlakte meermaals. Kantoren in magazijnen kunnen beter in de
hoogte worden gebouwd (die er toch is in magazijnen of productiehallen) en
sparen zo oppervlakte uit.

Daglicht maximaliseren

• Voorzie maximale lichtinval door gevels in het zuidoosten en –westen (deels) uit
glas te maken.
• Voorzie lange ramen van het plafond tot de vloer, zij laten het licht tot diep in de
ruimtes binnendringen.
• Schilder zoveel mogelijk muren en plafonds wit, zij weerkaatsen het licht.
• ‘Slimme koepels’ met een light-catcher systeem weerkaatsen de zon in het
magazijn of de productiehal via een bewegende reflector.
• Sheddaken zorgen voor een aangename inval van daglicht. De daken zelf kunnen
nog gebruikt worden om bv. zonnepanelen op te leggen.
• Daglichtsturing installeren betekent energiezuinig verlichten enkel wanneer het
nodig is. Zorg voor voldoende zonnewering, zeker daar waar beeldschermwerk
wordt verricht.

4

Aandachtspunten

• Geef bij grote raampartijen
voldoende aandacht aan de
isolatiewaarde van het raam.
• Sommige zonneweringen
kunnen aangepast worden
aan de seizoenen, of m.a.w.
aan de invalshoek van het
zonlicht.

Zonnewering

Aandachtspunten

• Zonnewering kan automatisch gestuurd worden, maar moet ook
overruled kunnen worden door het manueel bedienen van de
gebruikers zelf.

Bepaalde types zonnewering zoals houten
lamellen, loofbomen of een groen scherm
vergen vaak veel onderhoud.

• Bij vaste zonnewering, zoals houten luiken, moet de hellingsgraad
zo zijn afgesteld dat zonnestralen in de zomer, als de zon hoog
staat, worden gebroken en in de winter, als de zon laag staat,
worden binnen gelaten.
• Voorzie loofbomen of een groene ‘muur’ van klimplanten voor
de ramen (bv. op een metalen constructie) om zo het zonlicht te
filteren.
• Een vaste dakoversteek of luifel zorgt voor passieve zonnewering.

Groenaanplanting

• Aanleg van groendaken heeft naast de
vertraagde afvoer van hemelwater een
bijkomende isolerende werking.
• Groenaanplantingen kunnen strategisch
worden geplaatst om een natuurlijke
barrière te vormen ter hoogte van de
perceelgrens.

Aandachtspunten

• Voorzie beplanting die weinig onderhoud vergt. Door plantsoenen
aan te leggen met planten die geen grote waterbehoeften hebben
in combinatie met een drainerende toplaag zoals grof zand en grind
krijgt onkruid moeilijk kans om te groeien.
• Naast groendaken kunnen ook groengevels (zowel indoor als
outdoor) toegepast worden.
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Duurzame technieken

Isolatie

Aandachtspunten

• Ga zoveel mogelijk voor ecologische isolatie zoals
• Voor het plaatsen van isolatie kan men subsidies
cellulosevlokken, stro, houtwol, … met de laagste milieuaanvragen indien men voldoet aan bepaalde
impact. De milieu-impact van de verschillende materialen
isolatienormen. Deze subsidies kunnen bekomen
kan geraadpleegd worden in NIBE’s milieuclassificaties, een
worden van de netbeheerders alsook de overheid.
lijst met overzicht van een groot aandeel bouwproducten met • Voor renovaties kan energy performance
hun milieu-, kosten- en gezondheidsgegevens.
contracting (EPC) een interessante piste zijn. Zie
• Voorzie extra isolatie rond koelruimtes.
handleiding EPC voor meer toelichting.
• Streef naar volgende U-waardes volgens de BEN-normen
van kracht in 2021:
• U-waarde dak/plafond < 0,24 W/m²K
• U-waarde gevel/muren < 0,24 W/m²K
• U-waarde vloer < 0,3 W/m²K
• U-waarde ramen < 1,8 W/m²K
• U-waarde deuren en poorten < 2 W/m²K
• Laat alle openingen en gleuven dichtplakken om
koudebruggen te vermijden. Een witte dakbedekking van
magazijnen of productiehallen houdt opwarming door de zon
tegen.
• Ook groendaken hebben een positieve invloed op de isolatie
van het gebouw.

Links:
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/
binnenisolatie-van-buitenmuren
http://www.isolatie-info.be/isolatiepremie.html
http://www.nibe.info/nl
http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-enenergie/bouwen-en-verbouwen/bijna-energieneutraalbouwen-ben
http://www.energiesparen.be/BEN
http://www.vibe.be/

Luchtdichtheid

• Zorg dat er geen kieren of gaten zijn tussen de verschillende muren en
aansluitingen, d.m.v. afkleven, luchtdichtheidsslabben aan te brengen, folie aan te
brengen tussen muren en funderingen, …
• Zorg voor flappengordijnen aan poorten die vaak open staan.

Aandachtspunten

Waak wel steeds over
de binnenluchtkwaliteit.
Verminderde ventilatie kan de
luchtkwaliteit doen dalen.

• Voer tijdens de bouwfases één of meerdere blowerdoortesten uit om luchtdichtheid
Links:
na te gaan. Tracht een n50-waarde < 1 te bekomen (n50 staat voor het aantal
keren per uur dat het volume aan lucht in het gebouw weglekt bij een drukverschil
http://www.ikbouwluchtdicht.be/
van 50 Pa; in [h-1]) .
kosten-en-subsidies/
• Voorzie in een druk bezocht gebouw een tochtsluis.
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Materialen

• Probeer zoveel mogelijk materialen te recupereren of gerecupereerde
materialen te gebruiken, zoals:
• Beton- en baksteenpuin in onderfunderingen (van gebouwen en wegen),
COPRO-gecertificeerd
• Hout
• Dakdichtingen (roofing) uit gerecycleerde oude dakmembranen gewonnen
(tot 100% recycleerbaar!)
• Laat voor de keuze van bouwmaterialen de milieu-impact mee een
bepalende factor zijn. Levenscyclusanalyses bepalen namelijk hoe duurzaam
een product is. Heel veel gegevens zijn hiervoor beschikbaar vanuit
verschillende instanties, zoals de milieuclassificatie van NIBE, de classificatie
van GreenBookLive, de certificeerde producten van VIBE, de gecertificeerde
producten van C2C of de producten met een Europees Ecolabel;
• Door prefab bouwelementen te gebruiken (betonpanelen, houten
sandwichpanelen) wordt de milieu-impact sterk verlaagd.
• Producten die beschikken over een gecertificeerd milieuzorgsysteem (zoals
EMAS of ISO14001) voldoen aan vele Europese en internationale normen
voor duurzame materialen met een verantwoorde oorsprong. Geef hieraan
voldoende aandacht!
• Op materialen kan je besparen door bepaalde structuren zichtbaar te laten,
zoals betonmuren, metalen balken,…

Aandachtspunten

Links:
http://www.wtcb.be/
homepage/download.
cfm?dtype=services&doc=duurzame_
bouwmaterialen_TD_Brussel_finaal_
update_jan_2013.pdf
http://www.vibe.be/
http://www.nibe.info/nl
http://www.bre.co.uk/greenguide/
podpage.jsp?id=2126
http://www.c2ccertified.org/products/
registry
http://www.ecolabel.be/nl/inhoud/heteuropees-ecolabel-0
http://ec.europa.eu/ecat/

• Gebruik hout met FSC of PEFC-label, afkomstig van snelgroeiende
houtsoorten.
• Gebruik verf en gips uit natuurlijke materialen en controleer dat de
afwerkingsmaterialen geen VOC’s bevatten (vluchtige organische
componenten met een schadelijke impact op milieu).
• Recupereer oud kantoormeubilair!
• Kies voor onderhoudsvriendelijke producten, dat spaart kosten en moeite.
• Vermijd materiaalverspilling door onregelmatige vormen.
• Tracht zoveel mogelijk met lokale materialen te werken om de milieu-impact
van het transport te vermijden.

7

HVAC

Aandachtspunten

• Zorg voor een op maat gemaakte HVAC-installatie, op basis van de behoefte van
het gebouw (stel hiervoor best een specialist aan).

Indien er meerdere bedrijven op
een terrein aanwezig zijn kan
indien nodig overtollige warmte
• Heating (verwarming):
of koude worden uitgewisseld
• Bepaal waar je welke warmtebehoefte hebt, deze behoefte bepaalt welke
met het andere bedrijf. Zo kan
systemen in aanmerking komen voor welke ruimtes.
bijvoorbeeld overschot aan
• Bekijk of er mogelijkheden zijn voor warmterecuperatie van nabijgelegen
warmte via warmtewisselaars
gebouwen of industrieën (o.a. via warmtenetten).
worden doorgegeven aan de
verwarmingsinstallatie van
• Maak zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energie (bodem/water
warmtepomp, houtpelletkachel of biomassa-verbrandingsinstallatie, kleinschalige o.a. kantoorgebouwen. Een
haalbaarheidsstudie is hiervoor
WKK, zonneboiler, …).
onontbeerlijk!
• Maak zoveel mogelijk gebruik van efficiënte systemen zoals condensatieketels,
warmtepompen,…
• Recupereer de warmte die koelinstallaties afgeven voor verwarming van lokalen.
• Verwarm loodsen en productiehallen enkel indien nodig. Gebruik hiervoor
gerichte en plaatselijke luchtverhitters.
• Isoleer leidingen van verwarmingsinstallaties.
• Ventilation (ventilatie):
• Maak gebruik van nachtventilatie die tevens voor afkoeling van de ruimte zorgt.
• Installeer een balansventilatie met warmterecuperatie.
• Door centraal in een gebouw of magazijn een hoger plafond te maken, wordt
een zogenaamd schoorsteeneffect gecreëerd die luchtcirculatie stimuleert.
• Airconditioning (koeling):
• Voor koelsystemen wordt best een alternatief koelmiddel gekozen, zoals
propaan, butaan,… zonder uitstoot van broeikasgassen.
• Beton zorgt door zijn thermische inertie dat de koelte ’s nachts wordt opgeslagen
en overdag wordt afgegeven.
• Koel serverlokalen niet lager dan 22°C.

Verlichting

• Door een lichtplan op te stellen kan duidelijk bepaald worden waar welke
lichtintensiteit nodig is en kan een efficiënte verlichting geïnstalleerd worden.
• Voorzie voornamelijk verlichting ter hoogte van werkposten in een magazijn of
productiehal.
• Gebruik zoveel mogelijk zuinige LED-verlichting en fluorescentielampen T5.
• Zorg voor maximale inval van daglicht met daglichtsturing.
• Installeer bewegingsdetectie.
• Slimme lichtkoepels vermijden dat er verlichting nodig is overdag in het magazijn
of de productiehal.
• Een bestuur- en beheerssysteem zorgt voor een optimaal en efficiënt gebruik van
verlichting
• In geval van buitenverlichting, voorzie best in schemerschakelaars of een
schakelklok.
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Aandachtspunten

• Afhankelijk van de
netbeheerder kunnen er
subsidies worden uitgereikt
indien men verlicht met LEDverlichting.
• Verlichting is dikwijls een
grote verbruikspost van
elektriciteit. Bij renovatie
kan het aanpassen van de
verlichting al snel voor quick
wins zorgen!

Water

• Recupereer regenwater voor hergebruik in sanitaire toepassingen.
• Beperkt spoelbeurten van toiletten tot 4,5l of minder.
• Door een lekdetectiesysteem te plaatsen, wordt een lek snel
gesignaleerd en zo weinig mogelijk water verspild. Door watertoevoer
naar de toiletten te koppelen aan de verlichting (enkel toevoer
wanneer men het licht aan doet) worden lekken vermeden.
• Voorzie zo weinig mogelijk verharding rondom het gebouw en indien
mogelijk waterdoorlatende verharding.
• Een groendak op het gebouw zorgt voor bijkomende infiltratie en
opvang van regenwater. Zorg wel voor een afdoende filter vooraleer
te hergebruiken!

Aandachtspunten

Op 5 juli 2013 werd een nieuwe verordening
voor hemelwater goedgekeurd. Elke
constructie of verharding groter dan 40m²
is hieraan onderhevig. De verordening
bepaalt wanneer hemelwaterputten en
infiltratiesystemen dienen voorzien te
worden.
Links:
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/
Vergunning/Vergunningnodig/Hemelwater

Energieconcept

Energie

Aandachtspunten

• Bij vele groene energie-opwekkers
zijn randvoorwaarden. Zo wordt
het rendement van zonnepanelen
en zonneboilers bepaald door de
• Laat een op maat gemaakt energieconcept uitwerken voor de energievraag
oriëntatie en de helling.
van het gebouw en de installaties, waarbij maximaal gebruik gemaakt
wordt van hernieuwbare energie.
• Energy Supply Contracting (ESC)
kan een interessante piste zijn om
• Voor zowel een energie- als warmtebehoefte loont het de mogelijkheid van
investeringen sneller mogelijk en
een kleinschalige WKK te bekijken.
rendabel te maken. Zie handleiding
• Kijk buiten de kavel en werk samen voor energievoorziening (zie andere
ESC.
handleidingen).
• Ga voor 100% groene energie, waarvan het grootste deel afkomstig is van
het terrein zelf.

• Kies bij aankoop van nieuwe toestellen voor energiezuinige toestellen
met een goede energie-classificatie volgens de eco-design kaderrichtlijn.
Voorzie ook een plan om oude toestellen stelselmatig te vervangen door
nieuwe energiezuinige toestellen.
• Plaats liften niet in het zicht, het stimuleert mensen om de trap te nemen
en bespaart zo energie. Ga ook voor energiezuinige liften die tijdens
neerwaartse ritten en het afremmen energie terug aan het net leveren.
• Voorzie laadplaatsen voor elektrische wagens en fietsen, het stimuleert het
gebruik ervan.

Links:
http://www.vreg.be/nl/groene-stroom
http://www.vlaanderen.be/nl/bouwenwonen-en-energie/bouwen-enverbouwen/bijna-energieneutraalbouwen-ben
http://www.energievreters.be/
HouseClosed.aspx?lang=NL
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Onderhoud en beheer

Intra smart grid

Aandachtspunten

• Beheerssysteem dat enerzijds alle systemen van verlichting en HVAC aanstuurt en Stel een verantwoordelijke aan
vraag en aanbod op elkaar afstemt op basis van metingen. Anderzijds registreert
voor opvolging en bijsturing van
dergelijk systeem de verschillende verbruiken zodat de gebruiker kan bijsturen
het beheersysteem
voor een efficiënter verbruik en lagere kosten.
• Gebruik een automatische klimaatregeling op basis van metingen van temperatuur,
CO2, … en beperk de manuele bijstelling door een individu tot 1,5°C omhoog en
omlaag.

Duurzaam gebouwbeheer

• Het blijven optimaliseren van alle duurzame maatregelen die genomen
zijn op vlak van energie-efficiëntie, waterverbruik, … door periodieke
monitoring van de installaties. Zeker bij de opstart moeten de systemen
geoptimaliseerd worden naar het verbruik van het gebouw.
• Vraag naar de meningen van werknemers en bezoekers. Hoe ervaren zij de
binnenkwaliteit (verwarming, koeling, lucht,…).
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Aandachtspunten

Links:
http://www.gebouwbeheerder.be/

