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context

De gemeente Ludesch in de regio Voralberg Walgau, Oosten-
rijk zag de voorbije jaren zijn bevolkingsaantal verdubbelen 
tot 3300 personen, dankzij de sterke economische groei in de 
streek. De gemeente moest dan ook een nieuw masterplan 
opstellen voor de verdere ontwikkeling van zijn grondgebied.

Om te peilen naar de behoeften van de inwoners, liet men in 
1995 een enquête uitvoeren door de Universiteit van Innsbruck. 
Daaruit ontstond een toekomstbeeld dat in ‘96 bekrachtigd 
werd door de gemeenteraad en in ‘97 verder werd uitgewerkt. 
Datzelfde jaar werd de haalbaarheidsstudie besteld voor het 
nieuwe gemeentecentrum.

Het programma van eisen was zeer ambitieus; sinds 1994 had 
de gemeente een klimaatverdrag ondertekend en vier jaar la-
ter trad het toe tot het E5-programma voor energie-efficiënte 
gemeenten. Dat stelt de ontwikkeling van een duurzame eco-
nomie voorop, promoot het inzetten van hernieuwbare ener-
giebronnen, het vermijden van PVC en gevaarlijke stoffen in 
de bouw en het verstevigen en ontwikkelen van fiets- en wan-
delnetwerken.

In 1998 werd voor het gemeentecentrum een werkgroep op-
gestart. De enquête van de Universiteit van Innsbruck werd 
als basis gebruikt en formuleerde de behoeften van de lokale 
verenigingen, het gewenste programma voor de stadsdiensten 
en de kwaliteitseisen voor het gebouw. 

In 1999 werd de projectdefinitie voor het gemeentecentrum 
publiek gemaakt; in 2000 werd het architectenbureau van In-
genieur Hermann Kaufmann aangesteld voor de uitwerking en 
uitvoering van het project. In 2006 werd het gebouw officieel 
geopend.

┼



Ludesh was lang een gemeente zonder centrum. Zijn gefrag-
menteerde structuur, waarbij kerk, school, brandweer en ge-
meentehuis in een wijde afstand van elkaar stonden, maakten 
de consolidatie van de dorpskern bijzonder moeilijk. Ook de 
nodige infrastructuur zoals winkels of andere centrale functies 
ontbraken om die dorpskern goed te laten functioneren.

Bij de eerste onderzoeken werd duidelijk dat het bestaande 

gemeentehuis, op grond van zijn situering op het perceel, de 
matige kwaliteit van zijn structuur en het gebrek aan ruimtelijk 
potentieel, geen oplossing bood voor een verbouwing naar de 
nieuwe vereisten. Zo werd de beslissing genomen om het oude 
gebouw te slopen en te vervangen door een nieuwbouw op 
dezelfde plaats. Deze keuze bood de mogelijkheid om de ruim-
telijke situatie te herinterpreteren en, mede dankzij  een slimme 
grondaankoop, het potentieel van de plek te vergroten.

Het globale duurzaamheidsconcept voor het gemeentecentrum is gebaseerd op de drie P’s van John Elkington: People 
(mensen), Planet (planeet/milieu) en Profit (opbrengst/winst). Duurzaamheid wordt hierbij ingevuld als het zuinig omspringen 
met grondstoffen zoals bodem en energie en het zinvol gebruiken van ecologische en gezonde bouwmaterialen; daarbij 
wordt echter ook naar synergieën gezocht die een sociale meerwaarde hebben voor de gemeenschap en een werkbare, 
economische return creëren. Het programma van eisen werd als volgt ingevuld:

•	 een nieuw en goed bereikbaar trefpunt maken in het dorpscentrum
•	 een hogere levenskwaliteit realiseren door een gezond binnenklimaat in het gebouw
•	 de oprichting van een publieke bibliotheek met kinderopvang
•	 het creëren van vergaderfaciliteiten voor het heropleven van culturele activiteiten
•	 het voorzien van buurtlokalen op maat van lokale verenigingen

•	 een gebouw naar passiefstandaard realiseren om de energievraag te rationaliseren
•	 keuze voor een ecologische houtbouwconstructie, met gebruik van regionaal hout 
•	 afzien van het gebruik van PVC
•	 naverwarming via bio-massa
•	 fotovoltaïsche installatie als overkapping van de binnenplaats
•	 behoud van de grondwatertafel door minimalisering van de verharde oppervlakte

•	 piloot- en voortrekkersrol opnemen als bestuur
•	 minimalisering van de operationele kosten door energiebesparing passiefstandaard
•	 stimuleren van de regionale markt door gebruik te maken van regionale materialen
•	 economisch leven in het dorpscentrum versterken

architectuur



Om de kleine korrel van de omgeving zoveel mogelijk te res-
pecteren is het programma voor het gemeentecentrum ge-
spreid over drie bouwvolumes, elk met twee bovengrondse 
bouwlagen en een kelderverdieping, verzonken onder het 
maaiveld. Boven de grond worden de drie volumes gearticu-
leerd als aparte bouwblokken, gescheiden door kleine steeg-
jes; via de kelder zijn ze terug met elkaar verbonden.

Elk bouwvolume heeft zijn eigen programma en kan zelfstandig 
functioneren. Op de bovenverdieping, waar de kantoren voor 
de gemeentelijke diensten zijn ondergebracht, zijn het noor-
delijke en oostelijke deel verbonden met een glazen traverse.

Door de U-vormige inplanting ontstaat een duidelijk omlijnde 
buitenruimte, meteen het eindpunt van de as tussen kerk en 
gemeentehuis. Een grote luifel met PV-panelen versterkt de 
leesbaarheid van dit nieuwe ‘dorpsplein’ dat nu ook bij slecht 
weer voor publieke activiteiten kan worden ingezet.

Op het gelijkvloers wordt het plein omzoomd met speelruimtes 
en vergaderfaciliteiten, een winkel, postkantoor en café, die 
samen de dorpsplaats activeren. Muziek- en theatervereni-
gingen kunnen hun gang gaan op de kelderverdieping, waar 
ook de minder lichtbehoevende lokalen zoals opslagruimtes en 
archieven, toiletten en technische ruimtes zijn ondergebracht.



Kelderverdieping

1 wintersportvereniging
2 opslagruimte Post
3 vrouwenbond
4 carnavalsgilde
5 opslagruimte gemeente
6 opslagruimte algemeen
7 harmonie
8 animatiegroepen
9 techniek
10 archief
11 tuinbouwvereniging
12 kribbenbouwvereniging
13 theatergroepen

Bovenverdieping

1 kantoor
2 kantoor
3 kantoor burgermeester
4 voorkamer burgemeester
5 boekhouding
6 dienst stedenbouw
7 dienst burgerzaken
8 raadszaal
9 seminarieruimte
10 seminarieruimte
11 kantoor
12 kantoor

Gelijkvloers

1 post
2 privaat kantoor
3 bibliotheek
4 Valünazaal
5 café-restaurant
6 speelgroepen
7 fysiotherapie
8 overdekte dorpsplaats

1

1

1

2

2

2

3

3

3
4

5 6
8 9 10

11

12

7

4

4

5

5

5
9

7

6

8910

1113

12

6

7

N





constructie

Naast de ambitie om binnen het budget een passief gebouw neer te 
zetten met een laag exploitatieverbruik, is ook bijzondere aandacht 
gegaan naar de keuze voor gezonde materialen met een beperkte 
ecologische voetafdruk voor ontginning, verwerking, transport en - uit-
eindelijk - sloop. Het resultaat is een zeer performante massiefhouten 
skeletstructuur, gebouwd op een kelderverdieping in beton.

De keuze voor een houten bovenstructuur lag eigenlijk voor de hand. 
De regio Vorarlberg heeft een omvangrijk bosareaal en telt een groot 
aantal historische en moderne constructies waar het lokale hout wordt 
ingezet als structurele component of afwerkingsmateriaal. In de voor-
bije veertig jaar hebben zowel de technische vakkennis over houtbouw 
als de kwaliteit van de uitvoering er een steile evolutie gekend.

De doorgedreven toepassing van hout in de structuur, de gevelbekle-
ding, de binnenafwerking, het buiten- en binnenschrijnwerk en de meu-
bels van het nieuwe gemeentecentrum geeft het gebouw - ondanks de 
vele functies die er samenkomen - een coherent karakter. Voor lokale 
houtverwerkers is het project een nieuwe referentie en een staalkaart 
van de mogelijkheden.



De houten buitenwanden bestaan uit geprefabriceerde bouw-
kasten met massieve balken, een binnenverstijving in triplex en 
een diagonale beplanking met windichtingsfolie langs buiten. 
De prefabelementen zijn ter plaatse opgevuld met cellulose. De 
elektra zijn ondergebracht in een leidingspouw die, net als de 
binnenwanden, geïsoleerd is met schapenwol. De totale isola-
tiedikte bedraagt op die manier zo’n 35 cm.

Ook het platte dak bestaat uit een roostering, verstijfd met mas-
siefhouten planken en luchtdicht gemaakt met een aparte folie. 
Volgens het principe van een warm dak is vervolgens een hel-
lingsisolatie in EPS geplaatst en 24 cm minerale wol.

De keldervloer werd onder de betonplaat voorzien van 20 cm 
XPS-isolatie. Ook de opstaande muren van het kelderverdiep 
zijn met hetzelfde isolatiemateriaal ingepakt.

Een deel van de gevels is uitgevoerd in koud geplaatst, drie-

voudig glas. Voor de overige vensters en deuren is een houten 
profiel met luchtkamers gebruikt om de isolatiewaarde te ver-
beteren. Een aluminium profiel beschermt de onderregel tegen 
het afdruipen van regen.

Voor de luchtdichte uitvoering van de gebouwschil waren ver-
schillende uitvoerders verantwoordelijk. Om die reden zijn twee 
meetproeven gehouden: een bij oplevering van de ruwbouw en 
een tweede bij voltooiing van de technische installaties. Met 
n50-waardes tussen 0,45 en 0,53 volumewisselingen per uur is 
de luchtdichtheidseis voor elk van de drie gebouwen gehaald.

De luchtdichtheid werd in dit project niet gerealiseerd door de 
uitstijvingsplaten af te kleven, maar door een aparte damprem 
aan te brengen over het hele vlak. Onderbrekingen zoals de 
paneelnaden van de luifels werden met bijzondere aandacht 
uitgewerkt. Ipv de dakbedekking mechanisch te bevestigen, 
werd een losliggend membraan met kiezelbelasting gebruikt.



Het witte sparrenhout dat in dit project zo’n prominente plaats 
heeft, werd in Voralberg vaak enkel nog als brandhout gebruikt. 
De troeven van dit traditionele bouwmateriaal zijn in de voorbije 
vier decennia echter opnieuw ontdekt. Het heeft een sterkte 
die vergelijkbaar is met het gewone sparrenhout en - mits een 
juiste verzaging en verwerking - ook een minimale zetting in de 
breedte.

Het hout is goed bestand tegen verwering maar wordt best zo-
veel mogelijk uit de regen gezet: de overkapping van de bin-
nenplaats en de luifels boven de ramen bieden in dit geval de 
nodige bescherming. Door het constructiehout - samen zo’n 
221 m³ - te rooien in de onmiddellijke omgeving, kon de ecolo-
gische voetafdruk beperkt blijven.

Ook als binnenafwerking heeft het materiaal een voordeel: het 
geeft namelijk geen kleverige harsen af. Om het contrast te ma-
ken met de blanke wandbekleding is voor een vloer in donkere 
eik gekozen. 

Een tweede materiaal dat de ontwerpers duidelijk heeft kunnen 
verleiden, is lokaal geproduceerde schapenwol: het is gebruikt 
voor de binnenmuren, de technische installatiespouw, de in-
bouw van de ramen en de akoestische plafonds. De thermi-
sche eigenschappen zijn met een lambdawaarde van 0,04 W/
mK niet zo bijzonder. De voornaamste troef is echter dat het 
een grote hoeveelheid aan waterdamp kan bufferen: dit draagt 
bij tot een evenwichtig binnenklimaat en maakt de houtcon-
structie minder gevoelig voor condensatieschade.

materiaalkeuzes





verticale buitenbeplanking witte spar

varianten voor de opbouw van de buitenwand
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var 2/3
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lattenwerk geventileerde spouw
windscherm
diagonale beplanking  
minerale wol
hennep
cellulose
houtvezel
massiefhouten structuur
triplex + damprem
beplanking 20 mm + damprem

schapenwol + houten latwerk
minerale wol + metal studs

latwerk
gipskartonplaat

hout 1000 km
hout 300 km

*
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De brandvoorschriften leggen wel enkele beperkingen op: met 
een brandbaarheidsklasse B2 kan het bijvoorbeeld niet worden 
gebruikt in vluchtwegen - daar is overgeschakeld op minerale 
wol. Zelfs met die beperkingen is in het nieuwe gemeentecen-
trum zo’n 5600 kilogram schapenwol verwerkt - de winterjas 
van meer dan 2200 viervoeters of een derde van de jaarlijkse 
productie in de regio!

Ook andere materialen hebben een strenge selectie onder-
gaan: voor de montage zijn lijmverbindingen zoveel mogelijk 

vervangen door betonankers, schroeven en kleefbanden. PVC-
materialen werden gezien hun energie-intensieve productie en 
de gevaarlijke reactie bij brand verbannen van de werf.

De uitvoerder van het project was verplicht om binnen de 14 
dagen na gunning een materiaallijst met technische fiches voor 
te leggen. Het Oostenrijkse Instituut voor Bouwbiologie nam 
vervolgens elk materiaal onder de loep om de conformiteit met 
de aanbestedingscriteria te toetsen. Ook bij de uitvoering werd 
het aspect materialen periodiek opgevolgd.



in detail

beton

chape/uitvulling

harde isolatie

hout

zachte isolatie



BUITENMUUR      U = 0,133 W/m²K

1 | binnenafwerking witte spar     20 mm
2 | gipskarton      12,5 mm
3 | technische installatiespouw met schapenwol  42,5 mm
4 | multiplex met dampscherm    19 mm
5 | houtskeletwand met geblazen cellulose  300 mm
6 | diagonale beplanking en winddichte folie  18 mm
7 | belatting      70 mm
8 | verticale beplanking witte spar   20 mm

1
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VLOER OP VOLLE GROND    U = 0,188 W/m²K

1 | vloerafwerking     -
2 | chape      50 mm
3 | PE folie      -
4 | minerale wol      30 mm
5 | gewapende betonplaat    ≥ 300 mm
6 | waterdichte folie     -
7 | XPS isolatie      200 mm
8 | zuiverleidingslaag     50 mm
9 | folie       -
10| grind op polypropyleenvlies    -

65421 3

87 9 10

DAK       U = 0,102 W/m²K

1 | tweelaags bitumen     -
2 | minerale wol      240 mm
3 | hellingsisolatie EPS     70 mm
4 | luchtdichtingsfolie     -
5 |houten beplanking     27 mm
6 | houten balken     280 mm
7 | akoestisch plafond - met isolatie schapenwol  -

1 2 3 54 6 7

AKOESTISCHE BINNENWAND

1 | massiefhouten panelen witte spar   20 mm
2 | technische installatiespouw met schapenwol  50 mm
3 | multiplex      20 mm
4 | (gedempte) houten staanders met schapenwol 140 mm
5 | multiplex      20 mm
6 | technische installatiespouw met schapenwol  50 mm
7 | massiefhouten panelen witte spar   20 mm

65421 3 7

BUITENMUUR NAAR DE GROND   U = 0,201 W/m²K

1 | betonwand      250 mm
2 | XPS isolatie      180 mm

1
2



Om een aangename temperatuur en een goede luchtkwaliteit 
te garanderen, wordt per uur zo’n 12.000 m³ verse lucht door 
de ruimtes van het gemeentecentrum gepompt.

Omdat in het gebouw zeer uiteenlopende functies zijn onder-
gebracht, werd op basis van oriëntatie, gebruiksuren en bezet-
ting een opdeling gemaakt in vier energiezones:

zone 1
•	 de bureaus op de verdieping en de winkels op het gelijk-

vloers van gebouw A
•	 de gemeentelijke diensten in gebouw B

zone 2
•	 de polyvalente zaal, bibliotheek en foyer op het gelijkvloers 

van gebouw B

zone 3
•	 de cafetaria en keuken op het gelijkvloers van gebouw B

zone 4
•	 de bureaus op het gelijkvloers en op de verdieping van  

gebouw C

Door de centrale ligging van de technische lokalen in de kelder, 
zijn de gebruiksruimtes met relatief korte kanaallengtes bereik-
baar gebleven. Een denkpiste met volledig gedecentraliseerde 
ventilatiegroepen werd door de verhoogde kost voor installatie 
en onderhoud van de vele units verlaten. In de plaats werd ge-
kozen voor efficiëntere ventilatoren en een zo goed mogelijke 
regeling van de debieten in de vier centrale ventilatiegroepen.

De units voor de kantoren en de publieke ruimtes zijn voorzien 
van een warmtewiel dat ook een deel van de luchtvochtigheid 
kan recupereren. In diezelfde lokalen wordt een continue me-
ting gedaan van de relatieve vochtigheid zodat een stoombe-
vochtiger, geïntegreerd in de ventilatiegroepen, kan bijspringen 
om het comfort te garanderen. Het nadeel van de luchtbevoch-
tiging is het hogere verbruik: de vochtige lucht moet immers 
bijkomend verwarmd worden.

Voor de keuken werd gekozen voor een aparte, dubbele pla-
tenwarmtewisselaar met strikt gescheiden luchtstromen om 
carry-over of recirculatie van kookdampen, vetten en geuren 
naar binnen te voorkomen.

technische installaties



* vervangen door PCM-buffer

*



Voor de klimatisatie van de ruimtes en de productie van sanitair 
warm water werken verschillende technieken samen.

Een eerste bron van warmte zijn de thermische zonnecollec-
toren op het dak; de warmte die ze produceren wordt door  
faseverandering in een buffer met paraffine opgeslagen met 
een  capaciteit die overeenkomt met een boiler van 4500 l wa-
ter. Door de verschillende laadcyclussen kunnen de collecto-
ren ook bij lagere temperaturen tussen 10 en 20 graden blijven 
opbrengen. De warmte wordt in eerste instantie voor sanitair 
warm water gebruikt, maar ook als vorstbeveiliging voor de 
ventilatiegroepen en - wanneer er warmte op overschot is - als 
ondersteuning voor de verwarming.

De grootste verbruiker van sanitair warm water is de cafetaria 
met keuken. Samen met enkele tappunten voor de gemeente-
diensten zijn ze rechtstreeks aangesloten op de PCM-buffer. 
De andere lokalen, die verhuurd worden aan derden, hebben 

kleine doorstroomboilers. Om voldoende tapcomfort te geven 
zouden de distributieverliezen bij centrale productie daar te 
groot zijn geweest.

De afgifte voor verwarming is afhankelijk van het lokaal: in de 
therapieruimtes en de foyer van de gemeentediensten is vloer-
verwarming voorzien; de overige lokalen krijgen een basis-
temperatuur via de ventilatiegroep. Via een open systeem van 
ondiepe boringen wordt grondwater gebruikt als warmtebron, 
tijdens de koudste maanden wordt overgeschakeld op het ge-
meentelijke warmtenet, gevoed door een centrale op biomassa. 
Naast de basisverwarming in de ventilatiegroep maken vraag-
gestuurde inductie-units met een ingebouwde, traploze naver-
warmingsbatterij de temperatuur in elke ruimte apart instelbaar

Voor de totaliteit van het gebouw, zo’n 3.135 m², is een jaar-
lijkse verwarmingsbehoefte van ruim 43.000 kWh berekend: 
zowat het verbruik van twee normale eengezinswoningen.

pulsie extractie

afvoer

aanvoer

 + + +  _

 +

 +



Tijdens de zomermaanden wordt de koelvraag beperkt door 
een verlichtingssturing ifv de bezetting en het beschikbare  dag-
licht. De overkapping van de binnenplaats en de screens voor 
de ramen beperken de zonnewinsten. Op de warmste dagen 
wordt via de grondwaterboringen gekoeld op de ventilatielucht.

De 120 translucente PV-panelen, samen goed voor 350 m² 
captatieoppervlak, produceren jaarlijks zo’n 16.000 kWh aan 
elektriciteit, vergelijkbaar met het stroomverbruik van 5 tot 6 
gezinnen. De opgewekte stroom wordt op het net gezet en ver-
goed met een groenestroomtarief van 71 eurocent per kWh.

pulsie extractie

afvoer

aanvoer

 +  +  + _

 +

 +



De totale netto bouwkost van het gemeentecentrum bedraagt 
5,9 miljoen euro. De meerkost voor het gebruik van ecologi-
sche materialen (gebruik van lokaal hout en schapenwol, uit-
sluiting PVC, ...) klokte af op ca. 83.000 euro of 1,9 % van het 
bouwbudget. De verbeterde HVAC-technieken, die het comfort 
garanderen tijdens winter en zomer, hadden een prijskaartje 
van 145.000 euro. De overkapping van het binnenplein met 
fotovoltaïsche panelen heeft op zijn beurt 210.000 euro meer 

gekost in vergelijking met een uitvoering in glas - de helft van 
de totale meerkost.

De lage energiebehoefte van het gebouw en de opbrengst van 
de zonnepanelen - jaarlijks ca. 11.000 euro - verantwoorden de 
gemaakte investeringen. Het innovatieve karakter van het pro-
ject kon ook de federale en regionale besturen overtuigen om 
substantiële middelen vrij te maken voor het project.

meerkosten

AANSLUITING
stroomkosten voor bronboring 209

RUWBOUW
3S-Plaat ipv OSB-plaat 6.507
hennep ipv minerale wol 3.475
houtdroging 844
houtsortering 5.162
cellulose ipv minerale wol 724
schapenwol ipv hennep 869
spint- en knoopvrij hout 5.445

23.025

TECHNIEKEN
verwarming
RVS-leidingen 1.465
verhoogde isolatiedikte leidingen 903
leidingen grondwaterboring 1.301
circulatiepomp naar 4 ventilatiegroepen 4.974
dompelpomp gronwaterboring 3.224
waterfilter grondwaterboring 622
zonneboiler 19.418
bronboring 27.326
ventilatie en klimatisatie
verwarmingsbatterij en filterbox 4.287
ventilatiegroep bib, foyer & polyvalente zaal 36.377
sanitair
RVS-leidingen 1.290
verhoogde isolatiedikte leidingen 459
zwakstroom (PVC- en halogeenvrij)
Kabel f. Energie- u. Nachrichtentechnik 3.990
geïsoleerde kabels 6.390
kanalen en leidinggoten 19.870
gebouwbeheer
regeling ventilaiegroepen 20.700
visualisatie en energieboekhouding 8.639
bussysteem 15.269
regeling zonnepanelen 2.461

178.963

AFBOUW
installatiespouw schapenwol ipv minerale wol 4.026
houtbekleding mobiele tussenwanden 2.944
schapenwol ipv minerale wol in binnewanden 18.000
schapenwol vensterinbouw 888

28.884

BUITENAANLEG
PV-dak 210.536

TOTAAL 438.591

AANSLUITING
stroomkosten voor bronboring 209

RUWBOUW
3S-Plaat ipv OSB-plaat 6.507
hennep ipv minerale wol 3.475
houtdroging 844
houtsortering 5.162
cellulose ipv minerale wol 724
schapenwol ipv hennep 869
spint- en knoopvrij hout 5.445

23.025

TECHNIEKEN
verwarming
RVS-leidingen 1.465
verhoogde isolatiedikte leidingen 903
leidingen grondwaterboring 1.301
circulatiepomp naar 4 ventilatiegroepen 4.974
dompelpomp gronwaterboring 3.224
waterfilter grondwaterboring 622
zonneboiler 19.418
bronboring 27.326
ventilatie en klimatisatie
verwarmingsbatterij en filterbox 4.287
ventilatiegroep bib, foyer & polyvalente zaal 36.377
sanitair
RVS-leidingen 1.290
verhoogde isolatiedikte leidingen 459
zwakstroom (PVC- en halogeenvrij)
Kabel f. Energie- u. Nachrichtentechnik 3.990
geïsoleerde kabels 6.390
kanalen en leidinggoten 19.870
gebouwbeheer
regeling ventilaiegroepen 20.700
visualisatie en energieboekhouding 8.639
bussysteem 15.269
regeling zonnepanelen 2.461

178.963

AFBOUW
installatiespouw schapenwol ipv minerale wol 4.026
houtbekleding mobiele tussenwanden 2.944
schapenwol ipv minerale wol in binnewanden 18.000
schapenwol vensterinbouw 888

28.884

BUITENAANLEG
PV-dak 210.536

TOTAAL 438.591



Het ontwerp van het buurthuis werd zowel met een statische 
rekenmethode (PHPP) als met een dynamisch simulatie-
programma (TRNSYS) doorgerekend. Wat betreft de netto 
energiebehoeftes voor verwarming en koeling zijn er voor de 
verschillende bouwvolumes geen significante afwijkingen. 
Wanneer we echter het primaire energieverbruik vergelijken 
voor klimatisatie, sanitair warm water en hulpstroom dan verto-
nen de beide berekeningen markante verschillen. 

De statische maandmethode van de PHPP heeft het intrinsiek 
moeilijk om het discontinue gebruik van de ruimtes en de inter-
actie van de verschillende technieken in rekening te brengen. 
De impact van de sturingen weegt typisch iets minder door wat 
defensievere resultaten oplevert.

In het dynamische model - met meerdere temperatuurzones, 
een uurgebaseerde input voor klimaat en gebruik en inputmo-
gelijkheden voor de setpoints van de verschillende technieken 
- kon de reactie van het gebouw met een veel hogere nauw-
keurigheid worden benaderd. A forteriori geldt dit ook voor de 

evaluatie van het comfort in de verschillende lokalen.

Wat vertellen deze resultaten? In de eerste plaats wordt dui-
delijk dat een statische rekenmethode voor tertiaire gebouwen 
zijn limieten heeft; ze is niet geschikt om het comfort in elk van 
de lokalen te voorspellen of technieken te dimensioneren, maar 
wel om gebouwen met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld voor 
certificatie, op basis van standaard gebruiksprofielen - bij voor-
keur op lokaalniveau.

Het dynamische model zal de realiteit veel dichter benaderen 
maar is uitermate gevoelig voor de aannames die gemaakt 
worden omtrent klimaat en comforttemperaturen, werkelijk ge-
bruik (bezetting en gebruiksuren), geïnstalleerde vermogens 
van toestellen, ... De berekende resultaten zijn dus maar even 
betrouwbaar als de gemaakte input. Wel geeft ze een betere 
houvast om het besparingspotentieel van verschillende maat-
regelen in kaart te brengen en te vergelijken met de investe-
ringskost die daar tegenover staat. Standaard gebruiksprofie-
len zijn hiervoor weinig geschikt.

berekening en opvolging

Een gebouwbeheersysteem - 
of kortweg GBS - meet in het 
gemeentecentrum de ruimte-
temperaturen, regelt de verlich-
ting en de zonwering, stuurt de 
HVAC-technieken en voorziet 
in een automatische uitlezing 
van de verschillende deelver-
bruiken voor het bijhouden van 
de energieboekhouding. De 
meetresultaten worden perio-
diek opgevolgd om defecten 
te detecteren en optimalisaties 
door te voeren in de regeling.
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Aan het woord | Paul Ammann, burgemeester

Hoe is het idee ontstaan voor een ecologisch pilootproject?
We hadden met architect Hermann Kaufmann een raadgever, die ons met 
de sterktes van lokale houtbouw vertrouwd maakte. Ook enkele ecolo-
gisch geëngageerde burgers, die deel uitmaken van het E5-energieteam 
in Ludesch, hebben een waardevolle impuls gegeven aan het project.

Hoe staat de bevolking tegenover het nieuwe centrum?
Bij aanvang gingen er natuurlijk enkele kritische stemmen op, maar van-
daag merk ik vooral een zekere trots onder onze inwoners. Bij de bouw zijn 
talrijke groepen op excursie gekomen naar onze gemeente en het project 
heeft veel media-aandacht genoten. Dat is aan onze burgers niet voorbij 
gegaan.

Wat waren de voornaamste punten van kritiek?
De voornaamste bedenking was natuurlijk dat de ambities voor dit gebouw 
te hoog waren gegrepen en we het project onmogelijk zouden kunnen rea-
liseren. Het vooroordeel dat ecologisch bouwen onbetaalbaar is, zit bijzon-
der diep. Vandaag staan de cijfers echter zwart op wit op papier: de eco-
logische maatregelen en het zonnedak hebben ons samen acht procent 
meer gekost.  De ecologische bouwwijze was voor de financiering door de 
federale en regionale overheden ook een doorslaggevend argument.
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