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context

Het Aeropolis II-gebouw in Schaarbeek was/is vandaag, in 2012, het 
grootste passiefkantoor van België en heeft een lange voorgeschiedenis. 
Het wedstrijdontwerp waarmee Architectes Associés in 2006 de 
prijsvraag won, bestond uit een compact volume met een betonnen 
structuur en   een gevelbekleding in baksteen. Er waren al verschillende 
duurzaamheidsaspecten in het ontwerp geïntegreerd, maar zonder 
meteen te voldoen aan de passiefstandaard. Het bouwteam besliste 
vervolgens een energieonderzoek te doen om de kosten van het passief 
bouwen te evalueren en de keuze daarvoor aan te bieden aan de klant. 
De scherpere energiecriteria zouden een meerkost vertegenwoordigen 
van twee tot vier procent, met een afschrijving op ongeveer vijf jaar. De 
associatie van mede-eigenaars, opdrachtgever van het project en ook 
één van de toekomstige gebruikers van het gebouw, zegde toe. Wel wilde 
ze de bakstenen gevelafwerking nog integraal vervangen door glas... de 
zoektocht naar oplossingen kon beginnen.
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gelijkvloers | 1 inkom - 2 patio - 3 vergaderzalen - 4 refter -  5 commerciële ruimte - 6 sanitair
dakverdieping | 1 kantoren - 2 atrium - 3 sanitair

architectuur

Door zijn inplanting scheidt het kantoorgebouw twee publieke 
ruimtes van elkaar: langs de westkant een verkeersvrij plein 
omzoomd met commerciële activiteiten en langs de oostkant 
een toegangsweg tot de leveringskaai en de parking.

Het gebouw is met de inkom langs de toegangsweg geplaatst 
op het zuiden en loopt parallel aan de weg. De overige ge-
vels zijn evenwijdig gehouden met de aanpalende bebouwing 
waardoor een trapeziumvormig grondplan ontstaat.

Het gebouw bestaat uit zes bovengrondse niveaus met kan-
toren en op het gelijkvloers langs het plein een commerciële 
ruimte. Onder de grond zijn twee verdiepen met archief, tech-
nische ruimte en parking ondergebracht.

Om voldoende daglicht te hebben in de middenzones, liggen 
de kantoren rond een centrale patio. Door de glazen overkap-
ping kan de patio tijdens de zomer en tussenseizoenen steeds 
als terras worden gebruikt bij de refter en de vergaderzalen.
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Een belangrijk criterium voor de bouwheren was om de inde-
lingsflexibiliteit van het gebouw zo groot mogelijk te maken. 
Een niet zo gemakkelijke opgave voor de ontwerpers van de 
technieken, aangezien elke andere mogelijke indeling van de 
ruimtes toch alle voorziene technieken voorhanden moest heb-
ben (verlichting, daglichtsturing, nachtventilatie, ventilatie,...). 
Daarom werd een verregaand modulering van gevel, draag-
structuur en technieken doorgevoerd.

In de eerste plaats garanderen de regelmatigheid en de een-
voud van de betonnen structuur een grote vrijheid wat betreft 
gebruik en aanpassing van de lokalen. Als we inzoomen op de 
plannen en gevels, dan zien we dat het klassieke kantooropzet 
met een centrale kern en volledig beglaasde buitengevels hier 
compleet binnenstebuiten is gekeerd. De centrale patio zorgt 
voor bijkomend daglicht in de kern van het gebouw en de be-
glazing van de buitenwanden is verminderd. Dat biedt op zijn 

beurt weer de mogelijkheid om verticale circulatiekokers, instal-
laties en sanitaire blokken tegen de buitenwand te plaatsen. 

De beglazingspercentages op de buitengevels en de organisa-
tie van het plan beantwoorden ook aan de thermische vereis-
ten. In een kantoorgebouw is de warmteproductie door de ge-
bruikers, de verlichting en de kantoorapparatuur, zo groot dat 
de zomerstrategieën belangrijker zijn dan die voor de winter. 
Dat wordt zeer duidelijk in dit gebouw; op de zuidgevel is het 
beglazingspercentage zo’n 20% (het minimum voor woningen); 
op het noorden daarentegen is de gevel voor 40% open.

De kantoren zijn voornamelijk op het noorden gericht waar de 
gevel de meeste ramen telt. Het zuidelijke deel, dat het meest 
blootgesteld is aan de zonnestralen en dus het meest afgeslo-
ten is, wordt deels gebruikt voor technische ruimten en verti-
cale circulatie.



De bouwheer wenste niet alleen een energiezuinig kantoor, 
maar ook een volledig beglaasde gevel. Een contradictie waar 
het bouwteam samen met het studiebureau Belgometal van 
vliesgevelfabrikant Kyotec Group lang op heeft gezwoegd.

Het eerste technische voorstel voor de uitwerking van 
de opake delen was een dubbele laag reglietglas, maar 
berekeningen toonden aan dat het gebouw in dat opzet een 
serre zou worden. Ook de tweede optie, een laag geëmailleerd 
glas met daarachter een staalplaat, bleek qua thermische 
prestaties een probleem. Pas toen men op het idee kwam om 
het aluminiumkader tussen het glas en de staalplaat langs de 
zijkant te perforeren was het energetische vraagstuk opgelost. 
De warmte zou deels gereflecteerd worden naar buiten door 
de staalplaat en bovendien ook afgevoerd worden via de 
verborgen ventilatie-openingen. Door het buitenschrijnwerk in 
geanodiseerd aluminium te combineren met een geïsoleerde 

draagstructuur in hout werd een passieve gordijnmuur bekomen 
met een beperkte milieu-impact.

In de opake delen wordt de houtstructuur langs buiten 
afgesloten met een vezelplaat. Daarop komt nog resolisolatie 
en vervolgens de opengewerkte staalplaat. Binnen is afgewerkt 
met een geperforeerd multiplexpaneel met daarachter 2 cm 
akoestische rotswolisolatie. De kern van de panelen is 15 cm 
resolisolatie. De luchtdichtheid wordt gegarandeerd door een 
membraan tussen de akoestische en de thermische isolatie en 
door knelbanden in de gleuven tussen de houten kaders.

De vooruitstekende profielen voor de zonwering geven de 
gevel het nodige reliëf. Het witte glas en de staalplaat, die 
in één richting is opengewerkt, geven een steeds andere 
schaduwwerking en maken het compacte en voor 70% opake 
volume transparant en helder.

 constructie



De structuur, de buitengevels en de technische voorzieningen 
die nodig zijn voor ventilatie en verlichting zijn modulair ontwor-
pen zodat de ruimte door middel van lichte wanden verdeeld 
kan worden in lokalen van 270 cm zonder aan de technieken 
te moeten raken.

Om het gevelbeeld te kunnen variëren werd gewerkt met drie 
typemodules van 90 cm; een eerste volledig opaak, een twee-
de volledig beglaasd, en een derde module met 60 cm glas 
(en een opengaand deel voor nachtventilatie) en 30 cm opake 
oppervlakte.

modulering

Typical 
3 module 
office



Het was van fundamenteel belang om goedkope manieren te 
vinden om de gevel te animeren. Door de drie modules gecon-
troleerd met elkaar te variëren ontstaat een interessante gevel-
compositie over de zes verdiepingen van het gebouw.

De combinatie van elke drie modules werd zo gekozen dat de 
kantoorbreedte erachter voldoende daglicht heeft: de raamop-
pervlakte bedraagt daarbij minstens 22% van het vloeropper-
vlak. Na het maken van een proefopstelling en het plaatsen van 
alle elementen halen de architecten enkele mogelijkheden aan 
om verder te perfectioneren:

•	 door het gebruik van grotere moduulmaten kan het percen-
tage houtstructuur beperkt worden, dit is thermisch interes-
santer en geeft minder aansluitingen tussen de elementen 
die luchtdicht moeten uitgevoerd worden.

•	 Bij grotere modules kan er ook voor gezorgd worden dat 
elke module op zich voldoende daglicht binnenbrengt. Zo 
kunnen de kantoren per module uitbreiden, en niet alleen 
per 270 cm (zie beeld vorige pagina).

•	 De binnenafwerking is gevoelig voor beschadiging tijdens 
vervoer en plaatsing. Door ze pas achteraf op de prefab-
elementen te voorzien kan dat probleem worden opgelost.

prefabricatie en plaatsing



in detail
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werkingsprincipe

WINTER
klassieke passiefhuisconcepten

ZOMER - DAG
passieve koeling

ZOMER - NACHT
intensieve, natuurlijke ventilatie

     
  

 

10°C 0°C

15°C

 
 

24°C

houten binnenstructuur
geperforeerde afwerking met akoestische isolatie

e�ciënte verlichting met aanwezigheidsdetectie

automatisch
openende ramen

individuele
bediening van

zonwering en venster

natuurlijke aanvoer

regulering door mobiele
buitenzonwering en

opengaande vensters

optimalisatie van
de zonnewinsten

geprefabriceerde gevel
met drievoudige beglazing,

doorgedreven luchtdichtheid en
performante thermische isolatie

afkoeling van betonstructuur

extractie
via dak

warmtewielwarmwater-
batterij

bodem-lucht warmtewisselaar

vrijstaande thermische massa
(afgekoeld door nachtventilatie)

interne warmtewinsten

bodem-lucht warmtewisselaar

ventilatie parking

ventilatie parking

25°C

18°C

15°C

25°C

The proof of the pudding is in the eating... Op 14 juli 2010 
wilde Brussels minister Evelyne Huytebroeck samen met 
enkele journalisten en vertegenwoordigers van de Algemene 
Directie Energie van de Europese Commissie wel eens zien 
of het tijdens een hittegolf comfortabel werken was in een 
passief kantoorgebouw zonder actieve koeling. Terwijl de 
temperatuur buiten 31°C bedroeg, gaf het kwik binnen maar 
24°C aan.

Daar was uiteraard iets voor nodig. Een doorgedreven 
isolatie, een zonnewering die de directe instraling door de 
ramen verhindert, een automatisch gestuurde nachtventilatie 
die de inertie van het gebouw gebruikt (plafond in massief 
en zichtbaar beton, installaties in de technische vloer) 
en een grondbuis die overdag een afkoeling van enkele 
graden garandeert. Passieve strategieën die ook voor een 
substantiële elektriciteitsbesparing voor koeling zorgen. In 

plaats van ongeveer 27 kWh elektriciteit te gebruiken om 
met een “klassiek” systeem voor klimaatregeling 1 m² af te 
koelen gedurende een jaar, gebruikt Aeropolis II nauwelijks 
2 kWh elektriciteit voor de ventilatoren (nachtventilatie of 
grondbuis), of zo’n 13 keer minder!

Aeropolis II wordt gedurende vijf jaar gemonitord. De 
resultaten zullen binnenkort beschikbaar zijn.



technische installaties

Door de grootte van het gebouw werden twee balansven-
tilatiesystemen voorzien met warmtewielen als warmtewis-
selaars. De lucht wordt in de winter/zomer voorverwarmd/
voorgekoeld door middel van een aardwarmtewisselaar 
bestaande uit 2 paar prefab betonnen buizen met een di-
ameter van 70 cm en een totale lengte van 40 m. Twee 
redenen motiveren de keuze voor betonnen buizen. Ener-
zijds laten de grote beschikbare diameters toe om de beno-
digde debieten (26000 m³/h) te halen. Anderzijds laten de 
grote diameters gemakkelijker onderhoud van deze buizen 
toe: toegankelijkheid (controle en interventies), duurzaam-
heid van het materiaal, gemakkelijk te reinigen,... Een on-
derhoudsnota werd opgesteld voor de beheerder van het 
gebouw, waarin de aanbevelingen vermeld staan voor de 
goede werking van het systeem.

In de voorafgaande studie was de plaatsing van deze aard-
warmtewisselaar langs de west en oostzijde van het gebouw 
bekeken en berekend. Bij de start van de werken werd dui-
delijk dat omwille van problemen met de grond de positione-
ring van deze AWW moest herbekeken worden. Uiteindelijk 
werd de aardwarmtewisselaar geplaatst langs de noord- en 
oostzijde van het gebouw op een diepte variërend van 2 
tot 5,5 m. Omwille van de plaatsing van damwanden dien-
den de buizen dichter bij elkaar geplaatst te worden dan 
voorzien in de studie. De as-builtsituatie werd zowel via sta-
tische berekeningen als met 2D simulatieprogramma’s ge-
verifieerd zodat het comfortniveau in het gebouw bewaard 
bleef. Uit deze berekeningen bleek dat het comfort niet ver-
minderde en de situatie kon behouden blijven. 





meerkosten
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